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Be Griežtos Kontrolės Nėra 
Atominio Nusiginklavimo

Prezidentas Trumanas Sako, Amerika Laikysis Savo Pa-! 
siūlymų; Amerikos Ambasadoriai iš Rytų Europos 

Tariasi Londone; Santykiai Tarp Rytų ir 
Vakarų Negerėja

šį pirmadienį preziden ! Parengimai Liet.
tas Trumanas New Yorke
dalyvavo iškilmėse pašven
tinant Jungtinių Tautų or
ganizacijos namo kertinį 
akmenį. Ta proga preziden
tas pasakė kalbą, kurios 
svarbiausia dalis lietė ato
minės energijos kontrolę, 
Prezidentas sakė, kad Ame
rika sutinka su tarptautine 
atominės energijos kontro
le, bet ta kontrolė turi būti 
veikli ir pajėgi sutrukdyti 
atominės energijos pavarto
jimą karo reikalams. Tokią 
kontrolę Amerika jau yra 
pasiūliusi ir Jungtinės Tau 
tos jai yra pritarusios. Ame
rika to pasiūlymo ir laiky 
sis.

Kaip žinoma, tiktai Rusi
ja yra priešinga veikliai ir 
tikrai atominės energijos 
kontrolei. Todėl, kol Rusi
ja nepakeičia savo nusista
tymo, tarptautinės kontro
lės atominiame ginklaVIiii^
si nebus. ,

Prezidentas dar pabrėžė 
Amerikos dedamas viltis, 
kad Jungtinių Tautų orga
nizacija prisidės kada nors 
prie įgyvendinimo visame 
pasaulyje pagrindinių civi
linių ir politinių teisių vi
siems gyventojams be skir 
tumo lyties, kalbos, rasės ir 
tikybos ir taip pat pareiškė 
Amerikos viltį, kad Jungti 
nių Tautų organizacija pa
dės pakelti gyvenimo stan
dartą ekonominiai atsiliku
siuose kraštuose.

Šį pirmadienį Amerikos 
ambasadoriai iš Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Bulgarijos. 
Rumunijos, Vengrijos ir Ju
goslavijos susirinko pirmą 
kartą j posėdį Londone ap
tarti ir suderinti Amerikos 
politiką rusų pavergtuose 
kraštuose. Santykiai tarp 
Amerikos ir Rusijos eina 
blogyn. Paskutinieji pablo
gėjusių santykių ženklai yra 
įkūrimas rytinėj Vokieti
joj rusiškų lėlių valdžios, 
Jugoslavijos griežtesnis pa
sisukimas į Vakarus dėl pa
galbos ir diplomatų areštai 
bei išvarinėjimai.

ELEKTROS UNIJOJ
RIETENOS NESIBAIGIA

Kongreso Proga
Lietuvių Kongreso proga 

New Yorke, New Yorker 
viešbutyje bus eilė paren
gimų. Penktadienį, lapkri
čio 4 d., bus atstovų ir sve
čių susipažinimas 6:30 vai. 
Vėliau tą pat dieną vakare, 
8 vai., bus šokiai. Sekma
dienį, lapkričio 6 d. bus mu
zikos ir literatūros vakaras, 
7:30 vai. vakare. Įžanga Į 
visus parengimus kainuoja 
$10. Vietas galima rezer
vuoti iš anksto.

Muzikos ir literatūros va
kare dalyvauja Amerikos 
lietuvių pažiba, Metropoli
tan Operos dainininkė An 
na Kaskas-Katkauskaitė, 
Lietuvos operos dainininkas 
Stasys Baranauskas, muzi
ko Povilo Sako vadovauja
mas Brooklyno parapijos 
choras, rašytojas Stasys 
Santvaras, aktorius Henri
kas Kačinskas ir feljetonis
tas Antanas Gustaitis.

GENEROLAS “IKE” KVIEČIA VIENYTIS

uensroias t)wight D. Eisenhower, buvęs aliantų vyriau
sias karo vadas Europoje, liudijo atstovų rumu komisijoj 
apie reikalą suvienyti ginkluotas pajėgas ir kvietė gene
rolus ir admirolus užmiršti tarpusavius ginčus.

Jungtinės Tautos 
Smerkia Kvislingus

Jungtinių Tautų seimas, 
kuriame yra atstovaujamos 
59 valstybės, praeitą šešta
dienį 47 balsais prieš Rusi
jos ir jos pavergtų kraštų 
balsus pasmerkė Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją dėl 
politinių ir religinių laisvių 
naikinimo tuose kraštuose. 
Jugoslavija balsavime susi
laikė.

Jungtinių Tautų seimas 
nutarė kreiptis į tarptautinį 
teismą, kad jis dar ištirtų 
padėtį Vengrijoj, Bulgari
joj ir Rumunijoj ir praneštų 
savo nuomonę Jungtinių 
Tautų seimui, o kol ta nuo
monė ateis, skundas prieš 
tas valstybes bus J. T. sei
mo darbų tvarkoje.

ANGLIJA MAŽINA
VALSTYBES BIUDŽETĄ
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Prezidentas Vartos Savo Galią
Amerikos Lietuvių Tary- Baigti Didžiuosius Streikus

bos Vykdomasis Komitetas O ________
praneša, kad Lietuvių Kon-, Pasinaudoti Taft-Hartley Įstatymu; Svarbiausia Yra 
greso dienotvarkes galutiną! Baigti A ,j Kasyklų Streiką; Plieno Pramonės 

I pojektą svarstys ALT pilna- Ginče Daugiau Užsispyrimo,
Kaip Nesutikimoties posėdis lapkričio 3 d.

Į garbės prezidiumą yra 
pakviesti:

Vienintelis Amerikoje gy
venąs 1918 metais vasario 
16 d.. Nepriklausomybės
Paskelbimo Aktą pasirašęs 
prof. Mykolas Biržiška;

Kongresas Išsiskirstė Angh_y kasyklų n- pijeno 
• >t • j pramones streikai piadeda

//fl *UUJU lifoU Metų slopinti visą krašto ūkio 
veiklą. Vis daugiau ir dau-

Praeitą savaitę kongresas giau pramonės įmonių užsi 
išsiskirstė atostogoms ir be- daro dėl plieno ar dėl kuro 
susirinks tiktai ateinančių trukumo, mažėja ir gelžke- 

Į Nepriklausomybės kovų; metų pradžioje į naują se- lių judėjimas. Iš Washing- 
•aiku ministeris nirmininkas sjja Kongresas posėdžiavo tono praneša, kad preziden- 

290 dienų ir per tą laiką tas Trumanas dar šią savai- 
priėmė eilę svarbių įstaty- tę panaudos savo turimą ga
mų. Senate buvo įnešta ap- lią, kad tuos streikus užbai- 
svarstyti 2,765 įvairus įsta- gus.
tymai ir buvo priimta 1,017 _... . .
istatvmy. Atstovų romuose . D,el “Į* P1!?'
buvo inešta svarstyti 6,532 ,del?tas. keta Paskl.'t' faktl 
įstatymų sumanymai ir bu- ko,",sįM- , ka/‘
vo priimta 1,070. Preziden- įam. kodėl darb-
tas Trumanas pasirašė 707
Gilius ir vetavo 29.

Kongresas priėmė svar-

aikų ministeris pirmininkas 
ir trečias Lietuvos Respub
likos prezidentas Dr. Kazys 
Grinius;

Lietuvos pasiuntinys 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse pulk. Povilas Žadei- 
kis;»

Amerikoje gyvenančių bu- 
busių VLIK’o narių delega
cija—Kipras Bielinis, Juo
zas Audėnas, Bronius Ne- 
mickas ir Pranas Vainaus
kas;

Paskirta Bausmė Principas ar Aklas
Komunistų Vadams Užsispyrimas?

Praeitą penktadienį tei-. New Yorko majoras 
sėjas Harold R. Medina pa- O’Dwyer kreipėsi laišku į 
skelbė bausmę prisiekusiųjų United States Steel korpo- 
teismo nuteistiems komunis- racijos viršininką B. Fair- 
tų partijos vadams. Dešim- less, kviesdamas jį peržiun 
tis komunistų vadų gavo po rėti tos kompanijos nusista- 
5 metus kalėjimo, o vienuo- tymą dėl senatvės pensijų 
liktasis, Robert Thompson, darbininkams. Nevv Yorko 
buvo nubaustas kalėti 3 me- majoras klausia, ar ta di- 
tus. Visiems komunistų va-’džiulė korporacija iš princi-

Lietuvos diplomatijos va
das Stasys Lozoraitis ir visi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
liplomatiniai - konsulariniai 
pareigūnai, akredituotieji 
prie Washingtono vyriausy
bės.

daviai ir unija negali susi
tarti dėl darbo sutarties. 
Jau keli mėnesiai, kaip uni-

, . .... • , . . . ja ir darbdaviai neva taiOius bihus apie butu staty- , • • , . , • , ., . . 1 . - ‘ J densi, bet nerodo jokio no-bos rėmimą, pratęsė nuomu . , ,, 4 , 2 , . . . ro susiderėti ir net nedarokontrole, paskyrė pinigus . , , ,v n i • • i? • rimto bandvmo susitarti.Marshallo planui ir Europai ,, . . ~... . . Gavęs informacijas prezi-apginkluoti, pakele minima- d £ keta
l,n. darbininkų uždarbi nuo L 4urorui kr<
40 centu i valandą iki /o ... f . 1 . •tis } teismą, kad išleistų Įsa

kymą mainierių unijai baig
ti streiką. Jau iš dvejų kar-

Ir Višinskis Už
Žmogaus Teises

dams uždėta pabauda po 
10,000 dolerių..

Teisėjas aiškino, kad jis

po ar tik iš aklo užsispyri
mo atmeta prezidento pa
skirtos komisijos pasiūlymą

butų paskyręs didesnes bau-| įvesti senatvės pensijas dar- 
smes, jei kongresas nebūtų i bininkams? O'Dvvyer nu- 
sumažinęs Smith akto baus-i rodo, kad plieno pramonės 
mes nuo maksimumo 10 iki sustabdymas neša visam 
5 metų kalėjimo. Robert kraštui didžiausius nuosto- 
Thompson gavo tik tris liūs.
metus todėl, kad jis ka
ro metu pasižymėjo mušiuo- AMERIKA TURI

IMPORTUOTIse ir turi “Distinguished DAUGIAU
Service Cross.” _____

Valstybės gynėjas reika- Į Marshallo plano pareigu- 
lavo
munistams
po 10 metų kalėjimo.

Elektros darbininkų uni
jos pirmininkas, Albert J. 
Fitgerald, ir trys jo draugai 
šią savaitę buvo pašalinti iš 
tos unijos Lynn’o lokalo, 
kaipo prasikaltę lokalo ta
rimams ir balsavę prieš lo
kalo duotus delegatams nu
rodymus. Lynn’o lokalas 
turi apie 15,000 narių ir jo 
susirinkime dalyvavo virš 
tukstančios narių. Nutari
mas išmesti unijos pirmi
ninką iš lokalo padarytas 
veik vienbalsiai.

Anglijos vyriausybė nuta
rė pasiūlyti parlamentui 
valstybės biudžetą ateinan
tiems metams žymiai apkar
pytą. Valstybės išlaidos nu
matoma sumažinti 280,000,- 
000 svarų strelingų. Apkar
pytos išlaidos ir socialinio 
draudimo įmokėjimams.

RUMUNIJA LIKVIDAVO 
YMCA ORGANIZACIJĄ

Rumunijos vyriausybė nu
tarė uždaiyti visas YMCA 
organizacijas krašte ir visi 
pastatai, mokyklos, sporto 
ir kitokie . klubai nutarta 
perimti į vyriausybės ran
kas.

visiems nuteistiems ko-;nai Europoje, po ilgų tyri- 
istams skirti bausmės; nėjimų ir aiškinimosi, pra- 

'neša, kad jų manymu Ame- 
!rika turi pirkti daugiau pre- 
įkių iš Europos šalių. Jei 
Amerika nepadidins savo 

_____  j importo bent dviem bilio-
Alaskoje prie upės Yu- "ais 

kon tyrinėtojai atrado auk-!^.ae.K?les. Paktl Ųmenkos 
so gabaliukų “žirnių dv.;«srtirbiniy .r Amenkos eks-
dzio ir dabar pne Yukon/ vkka ___
upės Fort Yukon srityje pa
sirodo nemažai aukso ieško- PATRAKĖLIS PERŠOVĖ 
tojų, kurie visi tikisi greit1 DEVYNIUS ŽMONES
pralobti. Pirmas aukso dru-Į -------;
gis dėl Alaskos aukso buvo! Waterford, Mich., vienas 
apnykęs Ameriką 1898 me-^fermeris, Joseph Runyon, 
tais, kada tukstąnčiai aukso:išėjo iš proto ir iš revolve- 
iekotojų vyko į tolimą šiau- ri° peršovė devynius žmo 

nes, o paskui ir pats nusišo
vė. Farmeris kruviną dar 
bą atliko visai šaltai; lyg iš 
anksto pasiruošęs. Stanley 
Žurawskio bare jis peršovė 
5 žmones ir 4 viešbutyje.

ALASKOJE NAUJAS
AUKSO DRUGIS

rę ‘ parsivežti turtų.

400,000 ITALŲ
KELSIS f BRAZILIJĄ

Brazilija ir Italija susita 
rė dėl įsileidimo į Braziliją

Andriej Višinskį, Sovietų 
Rusijos užsienių reikalų mi
nisteris ir pagarsėjęs bude
lis, kurs reikalavo mirties 
bausmės “pasiutusiems šu
nims,” Bucharinui, Ryko- 
vui, Kamenevui, Zinovjevui 
ir kitiems komunistų va
dams, dabar Jungtinių Tau
tų seime skundėsi, kad 
Amerikoje “žmogaus tei
sės” esančios pamintos, nes 
čia prisiekusiųjų teismas 
nuteisė 11 komunistų vadų 
už susibaudimą kurstyti nu
versti konstitucinę šalies 
valdžią.

A. Višinskis kaltindamas 
Rusijoj Stalino priešininkus 
savo krauju permirkusią 
kalbą baigė šitaip: “Pasiu
tusius šunis aš reikalauju 
sušaudyti—visus iki vieno.” 
Dabar jis gieda apie “žmo
gaus teises.”

PRANCŪZIJA VIS
DAR BE VALDŽIOS

Prancūzijos vyriausybės 
krizis jau tęsiasi 20 dienų 
ir prezidentas vis dar negali 
surasti kandidato ministerių 
pirmininko vietai, kuriam 
pritartų parlamentas. Svar
biausia kliūtis valdžiai su
daryti yra nesutarimai tarp 
didžiųjų demokratiškų par-

centų i valandą.
Iš prezidento “fair deffl’

programos nepraėjo ligonių mainieri unija tuo budu
kasu įvedimas, socialinio , • . L * •, j- - ,-*• nr* buvo priversta baigti strei-draudimo ispletimas, DP , . * .-. . . ,1 .„. ’ , , i ką ir unija yra sumokėjusijstatymo pakerimas, fede- « paįaudas už nesilai- 
ral.ne pagalba mokykloms, R patvarkymo,
upių reguliavimo bihus ir,
eilė kitu svarbių įstatymų Dėl plieno pramonės strei

ko prezidentas keta kreip
tis į darbdavius, kad jie pri
imtų kokį nors kompromi
są, kad darbdavių keliamą 
“principo klausimą’ 
Darbdaviai

paliko kitiems metams.

Prašo Neužmiršti 
Karo Belaisvių apėjus.

v v - - v V- v. • -------------- - PrinciP°”\akaiine Vokietija kiei--negutjnka> darbininkai 
P*asį į Pa^auki »’ prašo nedalyvautų įmokėji-
užmiršti 500,000 vokiečių muose j senatvės pensijų 
karo belaisvių Rusijoj, ku- kaSą
rie vis dar nėra paleidžia
mi iš nelaisvės, nors karas1 Prezidentas nors ir yra 
jau pasibaigė keturi su vir- pasiūlęs atšaukti Tarft- 
šum metai. Pagal Ženevos. Hartley bilių, bet kol nėra 
konvenciją visi karo belais-, kito įstatymo darbdavių ir 
viai turi būti grąžinti namo'darbininkų santykiams tvar- 

mėnesių kyti, jis turės pasinaudoti 
Taft-Hartley biliaus jam

----- i teikiama galia baigti di-
! džiuosius streikus.

ne vėliau kaip 13 
po karo pabaigos.

Paskirtas Naujas
Ambasadorius Belgrade

“iš

Clevelande Įvyks 
CIO KonvencijaAmerikos vyriausybė pa-, 

skyrė naują ambasarlorių i
Belgrade prie Jugoslavijos; ---------
vyriausybės. Ambasadorių Ateinančią savaitę Cleve- 
paskirtas buvęs valstybės landė posėdžiaus CIO unijų 
departamente pasekretorius metinė konvencija. Kadan- 
George V. Allen, Rusijos gi plieno pramonės streikas 
klausimų žinovas. Seniau dar nebus pasibaigęs, tai 
buvęs Belgrade ambasado- plieno darbininkų kova dėl 
riu, Cavendish W. Cannon, senatvės pensijų bus kon- 
pasitraukė dėl nesveikatos, i vencijos dėmesio centre.

-------------------------- Laukiama, kad visos CIO
unijos dėsis į plieno darbi
ninkų streiko paramą.Cechai Vėl Gaudo Šnipus

bolševi- CIO unijos Clevelandotijų dėl ekonominės politi- Čechoslovakijos
kos. Dėl užsitęsusio krizio'kiška valdžia skelbia, kad konvencijoj rengiasi apsiva- 
vėl pasirodė generolas deki susekusi didelę gaują lyti nuo bolševikiškų unijų, 
Gaulle ir siūlosi sudaryti “desperatiškų šnipų ir tero- kurių yra kelios. Konven-
_ ,__ : v_ :_ ____ _ i, " buvio tnrtc£ci ičcLoi-c- piiu nutvirtintivaldžią, kuri busianti gera

kelių šimtų tūkstančių italų,* Laikas užsisakyti “Kėlei- visai Prancūzijai ir net
kurie vyks į Braziliją prie vio” Kalendorių 1950 me* įtrauksianti į savo eiles bu- ...
įvairių darbų, daugiausiai tams. Daug skaitymų ir in*, vusius vokiečių koliaboran- bę išvien su užsienių sni 
žemės ūkyje. j formacijų. Kaina 50 centų, tus ir komunistus. . . . ipais

ristų." kurie ruošėsi išskels- cija turės patvirtinti ekze- 
ti bolševizmo vadus Praho- kutyvės komisijos nutarimą 
je. Sako, tie “šnipai” dit- nutraukti visokius ryšius su 

WFTU, bolševikų apsėsta 
į tarptautine unijų sąjunga.
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5 APŽVALGA
DERLIUS IR VALSTYBĖ produktus 

se, kartai?
laiko sandėliuo- 
paį duoda i už-

Šie metai Amerikoje, pa- sienius su nuostoliais, o kar- 
gal derliaus gerumą, stovi tais ir sunaikina.
* * į , • • , , • n-ks iš šių metu derliaus vy
čio rekordinio derliaus. Jau į.
eile metą Amerikos žemes
ūkis turi gerus derlius ir, 
pagal žinovų spėjimą, ge
riems derliams nesimato ga
lo. Amerika yra didelė, 
klimatas jos sienose yra 
įvairus ir jei kurioj nors 
krašto dalyje kaltais yra 
blogesnis derlius, tai kitų 
sričių derlius trukumus len
gvai išlygina.

parduoti i užsienius, nes 
pinigų nuvertinimas Angli
joje ir kituose kraštuose 

I staiga pabrangino Ameri
kos javus ir kitokius produk- į 
tus. Be to. Europoje šiais j 
metais derlius buvo geras: 
geras derlius buvo ir kitose 
kviečių šalyse, kaip Argen
tinoj, Kanadoi, Australijoj

SO. BOSTON

Generolas Hoyt S. Vandenberg (kairėj) karo aviacijos viršininkas liudijo atstovų rū
muose ir sakė. kad -unkieji, B-36 bomberiai, kurie matosi paveiksle dešinėj, gali pa
siekti su bombomis tolimiausias priešo teritorijos vietas. Generolas sako. kad “tarp- 
kontiner.taliniai" orlaiviai šiuo metu yra geriausias musų ginklas.

Kas Savaite
“Pirmas toks atsitikimas 

I ne tik Amerikos, bet viso 
Praeitą savaitę antradie- civilizuoto pasaulio istorijoje, 

nj Maskvos ministeris, And- Nueita toliau, negu Hitlerio 
riej Višinskį, pakvietė New, laikais Vokietijoje.”
Yorke spaudu atstovu h j Bimba ka|ba a|)ie ,.civili. 
per juos Įtekę Jungtinių ,io istoriją?.
Tautų seimui griežtą u lt - . Rusijos jįs ne#kaį.
matuma—nelinkti į Jungti-Į

tarybą 10

Višinskio Ultimatumas

nių Tautų saugumo 
Jugoslavijos. Višinskis sa
kė, kad toks išrinkimas bu
tų “neteisėtas ir neteisin
gas.” Rusija grasino, kad ji 
to nepripažins.

Ketvirtadieni .Jungtinių 
Tautu seimas iši

civilizuoto pasaulio” 
dalimi, nes ten jis rastų ga
lybę pavyzdžių, kiek gali
ma “nueiti” žmogaus išnie- - 
kinimo keliu. O sakymas, 
kad Amerika jau pralenkė 
ir Hitlerį, yra neprastabur- 

šrinko"jugo- nio mela«io P}‘a^ka,as-
ir Pietų Afrikoj: visos duo- 

Prie gerų derlių, kaip ži- nos pertekliaus šalys turi 
noma, prisideda ne tiktai nemažai javų likučių iš per-- 
oras, bet ir žmogus. Geras eitų metų ir visos stengsis 
laukų išdirbimas, laukų drė- { savo javus kur nors parduo- 
kinimas, pagerintos sėklos ti.
ir vartojimas daug Įvairių 
trąšų užtikrina visam kraš-; 
tui gerus derlius dargi jei

Pavyzdžiui, vien medvil
nės Amerikoje dabar yra li
kę “ant rankų’’ iš praėjusiųoras vienoje ar kitoje kraš 

to srityje ir nėra labai 
ras.

Amerikos derlius siais 
metais yra toks geras, kad 
valdžia ketina imtis prie 
monių, kad ateinančiais me-į Žemės ūkio perteklių 
tais derlių sumažinus! Vai-; klausimas yra itin opus, nes

ge- ir senesnių 
pundų (po

metu 5,300.000;

Unij os ir Senatvės Pensijos tis ten pasibaigė vidurva
sary ir ji dar dabar nėra 
atnaujinta. Kai kurie darb
daviai pradėjo sakyti, kad

Didieji anglių kasyklų ir sijas ir kitų didžiųjų auto- jie moka j senatvės" pensijų
plieno pramonės streikai ki- mobilių kompanijų darbi- 
lo dėl senatvės pensijų, ninkams. Gal tas reikalavi- 
Darbininkai ir tarnautojai mas praeis ir plieno

500 svarų pun-{1 “laisvame”
de). Pridėjus siu metu der- akyje gyvena netikrume dė sakos 

-,liu gausis didžiulės at5ai, ryt dienos ir netikrume <lel gaut. 
1 * \ • -... 1  senatvės. Nedarbas bet ka- visvmgos, kurių nėra kur padėti.

slavių i Jungtinių1 W Generolai ir Admirolai
saugumo tarybą 11 Višinskio 

nuėjo šuniuiultimatumas 
ant uodegos.

Jei Rusija ir pabėgtų is 
Jungtinių Tautų “seimos,” 
tai ir dėlto niekas nesijau
dintų. Veto kelmas iš ve
žimo—UN žirgeliui butų 
lengviau. Bet Rusija ne- 

įi tik “naerasino.” Vi

kasą pagal darbo sutarti.
Jie sakė—nėra sutarties, nė- 

. - Pra' ra nė Įmokėjimų Į senatvės
kapitalistiniame monėje. Jei tose pramonės, nensįjų kasą! Prieš toki bėgs. ii tik “pagrasino

dėl šakose unijoms pavyks iš-| darįdavių nusistatymą an-lšinskis manė, kad jo “griež- 
senatvės pensijas, taiigjiakasiai if ^j0 | streikaJtas” žodis užbaidys visą 

vien tas bus tik didokas ’ ... . Jungtinių Tautų seimą ir
lašas didelėj reikalo juroj. Tas rodo, kad unijines] suskup^ “Pasiutusių šu

nų” specas dabar žino, kad 
griežtas žodis
kia.

da darbininką gali “išmesti 
i gatvę,” o atėjus senatvei 
darbininkas nėra tikras,

senatvės pensijos nėra visai 
Unijinės senatvės pensi-] tikros ir nėra be tam tikrų

džia tą turės daryti, nes nė- valdžia turi palaikyti aukš- kad dirbtuvė jo neatleis ir gav^V^natvė«°nensi-aepat°gUmUl-DarEli;inkLTrl 
ra kur padėti įvairių pro- tas ūkio produktų kainas, nepaims į jo vietą jaunesnį da*bininkas imonėje turi senan-fe™"-'^- “ -’J......

Atstovų rūmų krašto gy
nimo komisijoj per porą sa
vaičių ėjo admirolų barniai 
su generolais. Jų ginčai ėjo 
dėl pagrindinių krašto gyni
mo klausimų—dėl karo lai
vų, sunkiųjų orlaivių, “ve
damųjų bombų,’’ atominių 
ginklų ir kitų dalykų.

Kongresas, išklausęs tų 
ginčų, galės padaryti savo 
išvadas. Visuomenė irgi 
gavo pažvelgti Į krašto gy
nimo vadų savitarpinius

kartais nevei- santykius ir Įvairius krašto 
ginkluotų pajęgų suvieniji
mo negalavimus.

Bešališki stebėtojai sako, 
kad iš tų imtynių laimėto-

padėti įvairių pr 
dūktų pertekliaus. Dabar
tiniu laiku valdžios sande- tais pinigais supirkinėja iš 
liuose yra sukrauta labai'farmerių jų produktus, 
daug visokių žemės ūkio krauna i sandėlius, o varto- 
produktų iš praeitų metų tojai, atidavę valdžiai savo 
derliaus. Pavyzdžiui pami-i pinigus mokesčių pavidale 
nešime tik tokias atsargas i farmerių produktams supir- 
valdžios rankose: ! kinėti, paskui turi mokėti

brangiai už tuos produktus. 
Vartotojas vra nukerpamas 
iš dvejų kartų be jokios

Valdžia iš žmonių surink- žmogų prie darbo. “Laisva
me” ūkyje darbininko pasi
traukimas senatvėje iš dar
bo nėra darbininko žinioje, 
bet už ji nusprendžia Įmo
nės vedėjai. Jei samdyto-;

....... . ... , ...---------- pensijas tvarkytų,^. Cent Siūlymas
išdirbti tam tikrą metų lai- ne atskirų unijų susitarimas ‘
ką. Jei jis keičia savo dar-igu darbdaviais, bet valsty-j Angliakasių vadas, John * .... . .
bą, pavyzdžiui, jei jis iš Tai butu daug naran-L. Leivis, pasiuntė laišką generolą., ypač, bė. Tai butų daug paran- 
automobilių pramonės per-;kiau darbininkams ir sava- 
eina dirbti į gumos pramo-{ rankiaį dirbantiems smul-

Amerikos Darbo Federaci 
jos vadams ir pasiūlė suda

karo aviacijos generolai. 
Mat, jų žinioje yra moder-

550,000,000 bušelių kornų; 
150,000,000 bušelių kviečių;

3300,000 pundų medvilnės; 
245,000,000 svarų džiovinto nu

griebto pieno; 
63,000,000 svarų sviesto; 
15,500.000 svarų sūrio; 

203,000,000 tuzinų kiaušinių ; 
5,000,000 maišų džiovintų pu

pų ir daugybę ki
tokių produktų.

Wi > /-kl £nncia; II tl

Tokios Įvairių produktų 
atsargos yra tiktai valdžios 
sandėliuose, o jei imti visus 
derliaus likučius iš praeitų 
metų, tai skaičiai butų daug 
didesni.

Šių metų kviečių derlius 
davė 1,126,000,000 bušelių 
kviečių; kornų užderėjo

no 2 - aiškiausias karo ginklas, to- 
dėl ir jų argumentai yra

nę, arba iš anglių kasyklų kjems
pei-sikelia Į kokią nors kitą! riams ir amatininkams. 1500,000 doleriu kas savai-ictel ir .PI 

žTnokis pram°nėsJaką’ j?.ištarnąu- Pradžia ar pagrindas to-ltė, plieno darbininkų kovai 1svaresm- 
sau. Seniau Amerikoje dar-Pensija nueina kio valstybinio draudimo paremti. {Ka» Yra Rusija7
bininkas, po 45-50 metų am- 1 d g i senatvėje Amerikoje jau Tas pasiūlymas angliaka-

nehphnvn tikras Unijinės senatvės pensi-i vra. 35 milionai darbinin kių vadui

jas mano, kad kok; 
ninkas yra persenas 
jis ji atleidžia ir

darbi-
darbui.

biznieriams, farme- ryti “kovos fondą,

imiV« W «z v* ▼ vz

dėl savo darbo, nes jis daž-,J°s yra nepatogios ir tuo, 
O jei valdžia nepalaikytų nai jau buvo skaitomas'kad kiekviena kompanija 

gali pradėti bijoti samdyti 
senesnio amžiaus darbinin
kas. Jei kompanija pa- 
-amdo jauną darbininką, ji 
turi laiko 25 ar 30 metų 

-•alėti” jam atsargą senat
vės pensijai; o jei ji samdo 
senesnį darbininką, tai ji

“persenas.”
Noras turėti tikrumą dėl

ryt dienos ir senatvėje yra 
senas darbininkų reikalavi
mas. “Ryt dieną" arba nuo 

darbininką saugo, 
dalies, draudimas 

i nuo nedarbo. Netekęs dar-

kainavo lygiai Valstybės sekretorius, 
kų ir tarnautojų čia jau yra] trys centai ir daugiau nie- Dean Acheson, praeitą sa- 
apdrausti ir turi užtikrintas ko. Tris centus reikėjo iš-:Vaitę kalbėjo New Yorke 
senatvės pensijas. Nelaimė leisti, nes tiek kainuoja lais-!apje Amerikos užsienių po-
yra ta, kad tos senatvės 
pensijos yra labai žemos ir 
iš jų jokiu budu niekas ne
gali pragyventi. Bet pa
grindas yra padėtas. Se
natvės pensijos, nors ir ne
užtenkamos, bet jau yra

ko persiuntimas.
J. L. Levvis ir pats žinojo,]

kad iš jo siūlymo nieko ne-| 
išeis. Tur būt tik todėl jis 
toki siūlymą ir padarė. Pa-j 
ti angliakasių unija veda 
kova dėl darbo sutarties iri

žemes ūkio produktų kainų, 
kas butų? Aišku, kas bu
tų: žemės ūkio produktų 
kainos kristų ir farrneriai 
atsidurtų bėdoje. To nie
kas nenori ir farmų produk-'
tų kainų palaikymas yra ne-Į^ent 
išvengiamas. “Laisvame
iii? i • ’ . p • • bo ' "darbininkas ^Amerikoj ,gTeiUi t<Bfe Jam
‘free enterpnse, apie pri- DUsmeti laiko o-ali vairi • U mokėti kokią nors senatvės ______ t .

iniciatvvą. apie kapi- darbių pašalpas K nedarbo PensiĮQ, 0 Jei darbininkas pagerinti, išplėsti, pakelti no darbininkų paramai po1 grobti 
neišdirbs reikalaujamo lai- pensijas, Įtraukti savaran-
ko senatvės pensijai gauti, kiai dirbančius ir senatvės 
tai jis senatvėje paliks vi- pensijų klausimas bus iš- 

, . .. v <m3 ”welfare statė,” palaiko] J ” . sai be nieko. spręstas VISIEMS DARBI-
1 on bušelių; taba- farmerių produktų kainas ir Dėl saugumo senatvėje Unijinės pensijos yra ne
ko 2,000,000,000 svarų; sė- jau! Amerikoje dabar eina kova. patogios ir tuo, kad jos pa
menu, sojos pupų, žemės . , . 'Anglių kasėjai išsikovojo skaido darbininkus į atski-
nešutų, ryžių ir Įvairių vai- Gyvenimas pasirodo stip- sau senatvės pensijas po ras kovos šakas ir kiekvie- 

100 dolerių

o

vacią iniciatvvą, apie 
talizmo “laisvių” prakilnu
mu.-, kongiesas, užmiršęs į ka darbdaviai 
visokias kalbas apie keikia-,ninkų uždarbiu, 
m u “vcpl'f'irc. cttito ” r»o 1 o i L-/-,

šių derlius šiais metais yra resni? už visokius “free en- 
principus. Farme- 

riai yra svarbi gyventojų 
dalis, viso krašto maitinto
jai, ir iu negalima palikti

1 . , >. . x . 1 varge. Ju produktams rei-ukio derlius siais metais vra , u- x___ ,-Si, v • • . kia užtikrinti žmoniškaslabai geras ir vvnausvbei i..,- .kvla rimtas reikalą* derliu: ^aina— farrneriai ture- Kyia rimtas reikalas derlių tll norQ gaminti ir kad jie
pirkti miestų pramo- 

išdirbinius.

labai geras; daržovių 
lius šiais metais yra 10' 
žemesnis, negu pernai. 

Paėmus bendrai,

der- terprise

žemės!

k ‘',tų 
^US| galėtuateityje sumažinti. To 

bandoma pasiekti sumaži
nant apdirbamos žemės plo
tą. Jau ir šiais metais val
džia bandė sumažinti med
vilnės ir sojos pupų derlių, 
bet tas ne ką gelbėjo. At
einančiais metais numato
ma “kontroliuoti” kviečių, 
medvilnės, komų, aliejinių 
augalų ir kai kurių kitų ja
vų gamybą, sumažinant ap- 
sėjamos žemės plotus.

Vyriausybė, pagal vei
kiantį įstatymą, turi palai
kyti žemės ūkio produktų 
kainas. Tas daroma tokiu 
budu, kad farrneriai prista-1sava?me Pa^okty j viršų? 
to į sandėlius savo įvairius 7ok,us Mausimus kongresas 
javus ir pieno ūkio produk- ir svarstė Prieš išsiskirstant 
tus ir valdžia jiems duoda atosto£Ų.
“paskolas” už pristatytus --------------------------- -------
produktus. Žinoma, tų pa- Pakalbinkite kaimynus ir 
skolų farrneriai negrąžina ir , .... .
produktai pasilieka vyriau- drau*u* užsisakyti “Kelei- 
sybės rankose. Vyriausybė vį.” Kaina metams $3.

nes

Klausimas yra tiktai, kiek

draudimo kasų, Į kurias mė
nuo darbi-'

į mėnesi. Se- na saka kovoja tik už save, 
natvės pensijas išsikovojo palikdama kitus verstis, 
sau ir Fordo kompanijos kaip jie išmano ir gali . Pri- 
darbininkai. Plieno pramo-įlenkime, kad plieno pra
neš kompanijos dėl to dar- monės darbininkai iškovos 
bininkų reikalavimo dar de- sau senatvės pensijas. Ta- 
nsi ir nenori priimti darbi- da jie visaį nebebus suinte- 
ninkų reikalavimų. vėsuoti, kad senatvės

Visoj
darbininkai
ri užtikrintas senatvės pen- kad stipresnės unijos, ku- 
sijas. Tokių darbininkų rios tun reikalo su turtin-

pensi-
eilėj kompanijų jas gautų ir kitų pramonės 

:ai jau seniau tu- šakų darbininkai. Išeis taip,

■ litiką ir ta proga jis sakė, 
kad Rusija yra

“Agresinga, imperialistinė 
musu laikų galybė, kuri sie
kia išplėsti savo viešpatavimą 
kur tik ji pasiekia ir nusitve
ria. ir kuri siekia kelti mai
šatį ir suirutę ten, kur josĮvestos ir tik bereikia tą vai-{streikuojantieji mainieriai

stybinį draudimą senatvėje!vargu butų linkę duoti plie-: ilga ranka nepasiekia už

NINKAMS, o ne kuriai nors 
vienai pramonės šakai ai 
vienos kurios kompanijos

250,000 doleriu per savaitę.. Valstybės sekretorius vi- 
Plieno darbininkai irgi sai teisingai apibudino Hu

ne kaip pažiurėjo Į tą pasiū
lymą, nes J. L. Levvis jų vi
sai neatsiklausęs pasiūlė
juos paremti, 
kad J. L. Levvir

sijos užsienių politiką, kai
po agresingą ir imperialisti
nę. Ęusija grobia, ką tik 

Jie suprato, !galb o kur negali pagrobti, 
pigia kaina ten Kelia drumstą ir veisia 

savo penktą koloną.
Kaip tie valstybės sekre

toriaus žodžiai skiriasi nuo

dai bininkams. įrodo gerą širdi.
Vyriausybė pasiūlė kon; A & Fede,.aeijos vadai>

gresui pagerinti valstybini Letvis’o laišką,
priminė vienybės reikalą, j nesenų jaltiškos meilės za- 
Butų vienybė, butų ir kovos! bobonų, kuriais Amerikos

draudimą senatvėje. Kon
gresas delsė, atidėliojo tą 
reikalą, kol iškilo didieji 
streikai. Streikams kilus 
atstovų rūmai greit priėmė 
pagerintą valstybinio drau
dimo įstatymą, o senatas 
taip ir nebesuspėjo to pada
ryti šiais metais. Bet atei
nančiais metais ir senatas

aukštos turi būti žemfe ūkio r n’erikį?7ra';i,?trijų.,ni'igomis kompanijomis, iško- turės valstybinį draudimą
kainos Ar vra'lionų‘ Tiek pat tarnautoJ’y! vos senatvės pensijas, o 
^uiuibvt; * irši užtikrintas senatvės daugvbė silpniau organi-
P * -Ipensijas. Jei unijos iškovos zuotų darbininkų įvairiose

senatvės pensijas plieno silpnesnėse kompanijose pa- 
pramonėje ir automobilių liks bežiurį. Apie juos ne- 
industrijoje, tai senatvėje bebus kam pasirupniti, nes 
apdraustųjų dar b i n i n k ų stipresnės unijos savo na- 
skaičius dar padidės dviem rius jau bus aprūpinusios, 
milionais. O kur senatvės
pensijos kitų 50 milionų 
dirbančiųjų?

Senatvės pensijų klausi
mo unijos vienos negali iš
spręsti. Negali todėl, kad 
kiekviena unija kovoja tik 
už savo pramonės šakos se
natvės pensijas. Fordo kom
panijoj unija iškovojo se
natvės pensijas tos kompa
nijos darbininkams. Gal
automobilių dar b i n i n k ų sitikimas dabar buvo ang- 
unija iškovos senatvės pen- lių kasyklose. Darbo sutar-

produktų 
reikalas 
produktų kainas aukštas ge
rais, kain ir blogais metais? 
Ar yra reikalas du kailiu 
lupti nuo miestų vartotojų? 
Ar negalima padaryti, kad 
žemės ūkio produktų kai
nos priklausytų nuo der
liaus—jei derlius geras, kai
nos galėtų būti žemesnės, o 
jei derlius menkas, kainos 

!savaftne

Unijinės senatvės pensi
jos yra nepatogios ir tuo, 
kad jos yra dalis darbo su
tarties. Darbo sutartis pa
daroma metams kitiems, o 
paskui turi būti atnaujina
ma. Jei unija pakriks dėl 
kokių nors priežasčių ir bus 
silpna, ji gali nebeiškovoti 
darbo sutarties atnaujinimo 
ir senatvės pensijų “pla
nas” gali sugriūti. Toks at

senatvėje pagerinti.
Amerikos unijos dedasi

esančios “nepolitinės.” Jos 
tik dabar pradeda nedrąsiai 
eiti į politiką, kai ateina 
rinkimai, o po rinkimų ir 
vėl traukiasi į “nepolitika- 
vimo” kiautą. Tuo tarpu 
iškovojimas gero valstybi
nio draudimo senatvėje, 
kaip ir draudimo ligoje, yra 
politinis reikalas. Tą rei
kalavimą galima pravesti 
tik per kongresą. “Nepoli
tikuojančios” unijos čia ir 
atsiremia į “politikos sieną” 
ir todėl eikvoja savo jėgas 
kiekviena savo šakoj dėl se
natvės pensijų, užuot stoti 
vieningai į kovą už gerą 
valstybinį draudimą senat
vėje visiems darbininkams.

vadai penėjo žmones 
santykių su Rusija!

dėlfondai.
Rezultate viskas lieka 

kaip ir buvo. Plieno dar
bininkai negali išgauti iši
darbdavių pensijų pripaži-] pranešimai iš Lenki ios sa-

bo ^!ko’ kad Sovietų Rusija lai
ko Lenkijos teritorijoj ne 
mažiau, kaip 200 tūkstančių 

Į savo kariuomenės visuose 
vakarinės Lenkijos dides-

pripaži-1
dėl anglių

streiko, nes be anglių plie 
no pramonė ir susitaikius 
negalėtų eiti.

o
Isterijos ‘Žinovas

Rusai Lenkijoj

niuose miestuose. Rusų ka
riuomenė Lenkijoje laiko
ma neva tai “kelių apsau
gai,’’ kad Rusijos kariuo
menė Vokietijoj turėtų sau
gų susisiekimą su savo kraš
tu. Bet tikrenybėje rusų 
armija yra okupacinė armi
ja, kuri dabartiniu laiku 

Lenkija

Nuteisimas 11 komunistų 
New Yorke dabar yra bol
ševikų spaudos nepabaigia
ma verkšlenimų litanija.
Toje litanijoje “savo barą” 
varo ir Maskvos mazgotė 
“Laisvė,’’ kuri staiga prisi
minė “civilines laisves.” če
ką garbintojai kalba apie akylai žiuri, kad 

neužsikrėstų titligė 
Tik dėka rusų

nuteisimo ir ypač dėl advo 
katams uždėtų bausmių sa
ko:

“civilines laisves”!
A. Bimba dėl komunistų armijai

Lenkijoje, kaip ir kituose 
Europos Rytų kraštuose ga
li laikytis diktatoriški Mas
kvos kvislingai. Atimk ru- 

Toki kova butų daug sek- siškus durtuvus ir visuose 
mingesnė ir daug naudin- Europos Rytų kraštuose be- 
gesnė.

Darbininkas.
matant sovietų pastatytos 
valdžios subirėtų. —J. D.
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KAA NIEKO NEVBUUA 

TO NIEKAS NBPBIK1A

KELEIVIS. SO. Sostan

KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Širdis

tam tuščiam dalykui išlei-j 
džiama stambios sumos. Sa- 

i kyšime, Chicagos Bridge-Į 
"palėpėse žmonės gyvena ir>rtO ŠV. Ju^o parapijos( 
! Amerikoje, yra bedarbiu, o kiti Atskaita UZ 1948 metus pa-, 
' pinigus tam sunaudoja, kad duoda, kad už lemputes u j

Prieš apie 15 mėty į va- pirktų padvėsusiai kateri ar šu- (žvakes Įplaukė $3,544.33. O 
karus nuo Chicagos, arti niui žemės sklypą, grabą. Prie'kur tos parapijos darbai al- 
miestelio Hinsdale, šalia lie- S*11® vario dar )‘e prijungia šir-j kanų, sergančių, nuskriaus- 
tuvių Marijonų Farmos, lie- dk verkia- • - • žmogeli, kodėl tų tremtinių šalpai?

tu save iki gyvulio nužemini, | Panašiai dedasi ir kito- 
kodėl padvėsusiams gyvuliui Amerikos lietuviu para-

jkurė gyvulių kapines, Ant- da“‘[ia“ ..•* ■ negu:pijosc. Kodėl Dr. jbška ir
R_J»_ " vargstanemm savo brobu., n!ol.ali7ato,.iai ie t0.

sūnų kapinių 1

tuvis p. Stankevičius (Stan
ko), buvęs real estatininkas,

mai Cemetery. Lietuvių 
tarpe jos buvo žinomos tik, jšėjUs* 
kaip šunų kapinės. Mat, jo
se šunes daugiausia užkasa
mi. Kadangi kapinės, kaip 
sakyta, randasi šalia lietu-

. Liūdna

Gerai padarė Dr. Juška, 
kad tą straipsni parašė, tik 
jis klysta, jei mano, kad tik

vių Marijonų Farmos ir ka- Amerikoj tokios gyvulių ka
dangi toje farmoje vasaros 
metu buna po keletą pikni
kų, tai piknikieriai būtinai 
aplankydavo tas kapines. 
Todėl tos šunų kapinės lie
tuvių katalikų tarpe dau
giausia ir buvo žinomos. 
Tomis kapinėmis mažai kas 
iš lietuvių tesinaudoja. Jui* 1 *7

pinės galima rasti.
Kad lietuvių liberališkoji

bei laisvamaniškoji visuo
menė ir jos veikėjai jokių 
ryšių su gyvulių kapinėmis 
neturi ir gal nei nenorėjo 
nei mažiausių ryšių turėti, 
tai jau aukščiau pasakyta. 

Dabar labai tinka pa
niekas lietuvių tarpe nepo-' žvelgti Į Romos katalikų
puliarizuoja. Nė vienas lie
tuvių laikraščių nei apie jas

bažnyčios nusistatymą šunų 
reikale. Tą palengvina pa

rašė, nei apmokamų skelbi- daryti ceremonijos kasmet 
mų dėjo. Gal jų savininkas atliekamos ties tuo pačiu 
ir siūlė apmokamus skelbi-'Hinsdale, kur randasi šunų 
mus, bet laikraščiai gal at-! kapinės.
sisakė dėti. Dr- Ant. Juška šunų ka-

Dabar sūnų kapines f; 13 d o 15 d c^..
prasimušė į lietuvių spmi-lc’ die/raJtis ,.Sun_ 
dą. Naujakuris Dr Anta-iTimes„ jdėjo didžiulį 
nas Juška ‘Draugo spalių veifal vaizduojantį me- 
13 dienos laidoje ilgame,' džioklini šunu šventinimą, 
rimtame straipsnyje su ne- Paveiksle junu bu-
mazu pasipiktinimu apraše nemažas raitų “striel- 
minėtas gyvulių kapines. -L 
Tas straipsnis ir privertė šia ų
korespondenciją tuo klausŪ Kunigas su kamža lr
m ii roavti ! . . . .***” ’ stula, su Knyga ir šventinto

Dr. .Juška rašo, kad esąs vandens indu kairiojoj ran- 
išvažinėjęs skersai ir išilgai koj stovi šalia šunų ir de- 
Italiją, viešėjęs ir Prancuzi- šiniąja ranka su krapylu 
joj ir niekur apie buvimą šlaksto šventintą vandenį 
gyvulių kapinių nesąs girdė- ant šunų. Kaip minėta, to- 
jęs. O čia štai netoli Chi- kios ceremonijos atliekama 
cagos, šalia Marijonų Far-. kasmet

nemažas 
skaičius ir du “striel-

čiai,” klupantys šunų tar-

kius dalvkus tyli? Ar jie 
to nemato?

Bridgeportietis. 

WILKES BARRE, PA.

P ui kus Koncertas
Dainininko Stasio Bara

nausko koncertas buvo spa 
lių 12 d. Programa buvo 
labai gera. S. Baranauskas 
turi puikiai išlavintą ir 
stiprų tenoro balsą. Todėl 
jo klausyti yra didelis ma
lonumas. Didesnės lietuvių 
kolonijos turėtų tą musų 
dainininką pasikviesti Į 
koncertus ir tikrai niekas 
neapsivils. Malonu, kad 
musų tarpe yra toks puikus 
dainininkas.

Čia jam padėjo dainuoti 
dainininkė p-lė Angie Cal- 
derone. Juodu kartu pa
dainavo kelias arijas, vie
nas lietuviškai, kitas italų 
kalboje, bet klausytojai 
“kalbų skirtumo” mažai ir 
tepastebėjo, balsai taip gra
žiai skambėjo, kad visi bu
vo lyg užburti.

Klausytojų buvo apie 150. 
Vakaras pasitaikė blogas, 
lijo gana stipriai. O darbo 
dienoje pasekmės visada 
buna ne kokios, nes anglių 
kasėjai dirba ir naktimis.

GINČAS TARP (ENEROLV IR ADMIROLŲ

Plačiai po visą kraštą nuskambėjo generolu ir admirolų 
parodymai atstovų rūmų ginkluotų pajėgų komisijoj. Gin
čai ėjo dėl karo laivyno reikšmės busimame kare. Pa
veiksle matytis dešinėj W. Stuart Symington, karo avia
cijos sekretorius, o kairėj karo aviacijos viršininkas, gene
rolas Hoyt Vandenberg.

Eastono Padangėje
Katalikai Važiavo į įrengiamą pikniką. Eet da-
Bimbinius Atpusima Į bar niekas neprotestavo ir

.. . k musu klubo bosai “kluboKomunistų “Laave ne- nusivežė burj ,ietu.
senai pasigyrė, kad uJEas- . . bo,ževiku jomarka.
t<™ Lietuvių Klubo 1 bolše- Mus ’klubo dide.
viteką Laisves pikniką # ve1dmainiai ie asikvie- 
važiavo visas busas klub.e- kalbėtojų. kaip
L.ų n- Maskvos garbe, pikui-' paulį ’kad jiems asa.

I kytų pamokslą, bet kada 
1 bolševikams reikia talkos,

; važiavo visas 
i Gų
ke gerai pauliavojo.

“Laisvė” sako, kad orga
nizatoriais šios kelionės 
bolševikiškus atpuskus bu-' 
vo Lietuvių Klubo viršinin
kai, kurie visiems sakosi 

į esą arba nepolitiniai, arba 
dedasi nekaltais avinėliais. 
Bet kada atėjo laikas patar
nauti bolševikams, tai musu1 * i

J tai jie pasikinko busą ir ve
ža katalikus Į bolševikų pa
rengimą.

Musų klubas galėtų būti 
kultūringa lietuvių Įstaiga, 
kuria visi galėtų pasidi
džiuoti. Bet vietoj to turi-

nepadarysit. Tremtiniai ge
rai žino, kad komunizmas 
vienodai yra pavojingas ir 
karštam katalikui ir “bedie- 

Pali^ viui.”
Tad tikrai laikas susi-

_ - - - prasti ir jungtis bendramTremtiniai labai mažai pn- J

BROCKTON, MASS.

Tikrai, Laikas Susiprasti

“Darbininkas" iš
11d. smarkiai užsipuola ant 
tremtinių. Ten sakoma: Į
... . , , darbui už Lietuvos laisvini-sideda prie parapijos kata- . , .. . iu:;-

likiškos veiklos, kad komi- ;mą ir tremtinul 
tetas ir choras yra vienos ‘ p ’
neaiškios organizacijos ir
jos bedieviškos vadovybės 
Įtakoje ir direktyvose. ... I

BROOKLYN, N. Y.

r, , . ...... ... j Ii LDD 7 KuoposKad tremtiniai silpnai įsi- c ..... , . i., Susirinkimo
jungia i katalikiškų organi-:

zacijų veikimą—tiesa; bet Spalių 16 d. buvo Lietu 
taip pat jie neskuba jungtis vių Darbininkų Draugijos

tie avinėliai parodė savo’me išgertuvę ir turime tokią 
tikrąsias vilnas ir nuvežė vi- Įstaigą, kuri patarnauja 
są busą viemųjų Į Maskvos bimbiniams. Atrodo, kad 
Juozo plytlaižių pikniką. I katalikams butų laikas su- 

įsiprasti ir neberemti bolše- 
Busą Į bolševikų pikniką vikų veidmainiškos politi- 

organizavo, pagal “Laisvę,”
Justinas Straus. Jis organi
zavo busą Lietuvių Piliečių 
Klubo vardu, kvietė visus 
registruotis ir važiuoti Į 
Maskvos propagandos dien
raščio pikniką. Justinui pa
dėjo tą busą organizuoti klu
bo “prezidentas” K. C.
Straukus. Tas žmogus nė
ra joks prezidentas, bet jis 
yra “bosas” ir jis visai ne- 
sisarmatijo vežti brolius 
brostvininkus Į bolševikiš
kus atlaidus ieškoti masko
liško išganymo. Tiem dviem 
cakalikam padėjo ir Petras

kos. Ar jie susipras kada 
nors?

Senas Eastonietis.

Lietuvių Dailės 
Parodos Informacija

Lietuvių didžioji dailės 
paroda atidaryta spalių 20 
d. New York Hali of Sci
ence, Broadway prie 44th 
St., prie Times Sęuare. Pa
rodą atidarė min. S. Lozo
raitis, kurį parodos rengėjai

ir kitur. Tiek metų gyve-
run/iVO OllTlpi IU' COUVI,

Įžanga nebuvo aukšta, tik l^enti * prievalj“s J 
$1.50 su taksais, tai pelno teroro' Bet cla mus vercl 
mažai liks.

Pelnas turėjo eiti lietu-
rnos, dargi lietuvis besąs to-! Sakykite, kas sudaro di- - " ms Pa,em L
kias kapines Įsteigęs. Ten dėsnį keistumą—privatiško 

Įtaisytos gyvuliųesą palaidotų šunų, arklių,'žmogaus
kačių, kiškių, čerepokų. 
Prie kapų besą ir šunų var
dai. Vienas toks antkapis 
besąs paženklintas Rev. N. 
(pavardė vieno Chicagos 
lietuvių klebono)

kapinės, ar Romos katalikij 
bažnyčios kunigo ritualinis 
šunų šventinimas?

Dabar dėl Dr. Juškos mo
ralizavimo apie tai, kad šu- 

■nų laidojimo lėšos verčiau
Lengva Įsivaizduoti lietu-. butų sunaudoti alkaniems 

vių kątalikų pasipiktinimą,'šelpti. Šventa tiesa. Bet 
lengva Įsivaizduoti jų daro-, taipgi yra šventa tiesa, kad 
mas klaidingas išvadas. O peikia pažvelgti ir Į kitas 
tos klaidingos išvados yra,; musų gyvenime daromas 
kad šunų kapinės tai ženk- bereikalingas išlaidas, ku- 
las laisvamanių suniekšėji- rias verčiau būt sunaudoti 
mo. Minėto straipsnio au-i alkaniems šelpti. Sakysime, 
torius galop šitaip morali- kas nesupranta, kad butų 
zuoja: i Dievui daug patinkamesnis

“Temo. lapai dar daugiau'ir. ^uvių tautai išganinges- 
tarp savęs šlamėjo, ir man at- dalbas, jei parapijonai 
rodė, kad su mirštančia gamta sunaudotų alkaniems šelpti 
gali priartėti ir šio krašto mir- tuos pinigus, kuriuos jie iš
tiš. Europoje trūksta ėr duo- leidžia bažnyčiose žvakių ir 
nos ir rūbų, miestai sugriauti; lempučių uždegiojimui? O

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
T&i yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami ta knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
<3< E Broadway, So. Boston 27, Mass.

dalį

susirinkimas, 
uaijvavu

Susirinkime 
Knrolia 

draugių.
nę ircinvyjc
atvykę čia, laisvių kraštan, musų draugų 
nori atsikvėpti tąja laisve iri Buvo tartasi apie pasiruoši 

■“ *•— vakarienei, kuri bus
verčiai lapkričoi 12 d., Amerikos 

Lietuviu Piliečiu Klubo na

ir

specialiai pakvietė iš Ro-
Blieka (Blake), kurs “Lais- m<^’ . .. , , ..Parodą galima lankyti 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. nakties. Ji bus ati

ves”

neatsižvelgiant i nieką 
jungtis vien tik i katalikiš
kas organizacijas, kitaip 
mes apšaukiami bedieviais 

dar daugiau, komunistų

me.
ir

ketino skirti ir tremti-,
nių šelpimui.’ Bet musų tar- 11 ,G^r. cjauSIaa * * 4 pakeleiviais. Čia mums ais-pe čia nėra gyvesnio veiki
mo dėl tremtinių šelpimo, 
todėl iš piniginio atžvilgio 
pasekmės blogos. Bet iš 
moralinio atžvilgio tai pa
siekėm viršų. Turėti du ge
ru dainininku koncerte 
mums tai yra retenybė.

Dainininkas Baranauskas 
visas dainas dainavo lietu
viškai, kaip liaudies dainas

kinama, kad “Keleivis,” 
Naujienos” ir kiti panašus j!

Drg. A. Buivydienė 
drg. B. Spudiene pranešė 
kad jos aplankė A. Petraus
kus, kuriems pardavė du bi
lietus. abu Petrauskai įsto-

taip ir arijas is operų. Klau-• komitetas nori bendradar-

laikraščiai vra ‘ komunistiš- !.BDD lan’
ki” ir todėl nevalia mums:kesi ir pa? Vincą Paškevičių 
skaityti jų.

Kad tremtinių komitetas 
ir choras yra kažkeno įta
koje ir kad tremtiniai deda
si į “bedievių frontą,” tai 
yra grynas melas. To nie
kas neirodvs. Tremtiniai ir

atstovui pasigyrė, kaip 
ie visi susitarę atvežė Į bol

ševikišką pikniką Eastono 
lietuvių klubiečių būrį.

Reikalas tas, kad musų 
klube dauguma narių yra 
katalikai, bet klubui vado
vauja Maskvos pakalikai, 
kurie nesisarmatija organi
zuoti klubo vardu kelionių 
i bolševikiškus piknikus. 
Katalikai, kaipo politiniai 
nesusipratę žmonės, leidžia 
puikiai pliauškiantiems bol
ševikų pakalikams save už 
nosies vedžioti. O tie “va
dai’’ juos ir veda ir net nu-

__uaijva viaa ▼ IO«£
spalių 20 iki lapkričio 20 d. 
imtinai.

Kiekvieną dieną parodo
je bus festivalinė programa 
du kartu per dieną, 7 ;30 ir 
9:30 vai. vakare, šeštadie
niais ir sekmadieniais festi
valinė programa bus tris 
kartus per dieną, 2 vai. po 
pietų, 7:30 ir 9:30 vai. va
kare.

Ekskursijoms, pranešu- 
sioms iš anksto, bus skiria-fr ten panlavė du bilietus. ^a pikniko, miTar^ios a^urijimo ta-

Pa?ke'icial ' °!kur parapijonys leido savo dorai. Parodoje galima įsi- 

nariai. - - 1 * A j.-i-

Marijona Akelienė pra
nešė, kad ji jau yra parda

pinigus ir tais pinigais pa- tautodailės dirbinių,
laikė Amerikos išdavikų knYgM ir visokios propagan-

vusi 13 vakarienės bilietų dėlių sėbrus.
spaudą ir lietuvių tautos bu-

sytojams tas labai patiko. 
Miss Calderone dainavo an
glų ir italų kalbomis. Abu 
dainininkai amžiumi dar 
jauni, bet jų balsai gerai iš
lavinti, gražiai skamba ir 
nėra abejonės, kad jie pa
darys gerą karjerą.

J. V. S tani slovaku.

LAWRENCE, MASS.

Pralcalbos

Sąryšy su Įvyksiančiu 
New Yorke Lietuvių Kon 
gresu Amerikos Lietuvių 
Tarybos Lavvrence skyrius 
spalių 30 d., 2 vai. popiet, 
lietuvių piliečių svetainėje, 
41 Berkeley St., ruošia pra
kalbas.

Kalbės atvykę tremtiniai. 
Bus paliesta Lietuvos oku
pantų padaryta žala ir ką 
daryti, kad atgautame ne
priklausomybę.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

Komitetas.

’oiauti su visomis lietuviško
mis srovėmis, nesigilindami 
Į politini nusistatymą ir re
ligini Įsitikinimą, nes tie da
lykai yra asmeninio pobū
džio, o ne visos tautos rei
kalas. Todėl tremtiniai ne- 
sišalina ir neignoruoja nei 
tų “bedieviu” organizacijų, 
nei jų spaudos. Tremtiniai 
nori dirbti tautinį, kulturinį 
darbą su visais tais, kurie
dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą ir kurie gelbsti trem
tinius, nesigilindami į jų 
grupių ideologiją. Mes no
rime susiskaldžiusius su-i 
jungti į vieną bendrąjį fron
tą kovai dėl Lietuvos laisvi
nimo. Gi nesąmoningi fa
natikai, vieton tą frontą 
stiprinti, savo susiskaldymu 
silpnina iį ir tokiu budu pa
deda musų priešui.

Tiems, kurie neskuba ra
šytis Į katalikiškas organi
zacijas, primetama komu
nizmui simpatizavimą ir riet

ir mano parduoti daugiau. 
Antanas Svvingle jau par
davęs 17 vakarienės bilietų 
ir sakė: “Jeigu kas mane 
užpykins, tai dar 17 vaka
rienės bilietų parduosiu!” 
Jonas Rimavičius sakė irgi 
yra apie desėtką pardavęs 
bilietų.

Vincas kalvelis perstatė 
Joe Glaveską į musų LDD 
7 kuopą. Musų kuopa per 
ši mėnesį gavo 7 naujus na
rius. Mes užsispyrėme pa
vyti ir pralenkti South Bos
tono LDD 21 kuopą.

Švietimo komisijos vardu 
pranešė J. Buivydas, kad 
sekamam susirinkime drg. 
V. Gervickas laikys paskai
tą4 “Kokie skirtumai tarpe 
socialdemokratų ir komu
nistų.” Tema įdomi ir pre
legentas prie jos pilnai pri
sirengęs. Kuopos susirinki
mas bus spalių 30 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Atletų 
Klubo name, 168 Marcy

dinės medžiagos.
Parodos sekretariatas yra 

Nevv Yorke, Hotel Claridge, 
Broadway prie 44th St., 
kambarys 715.

Bilietus patariama įsigyti 
iš anksto kolonijose per pla
tintojus, arba iš sekretaria- 
to.

Juo didesnė bus Tavu

Ne pirmą kartą tarp ka
talikų ir bimbinių jonvaikių 
musų klube yra bendras 
frontas. Kada musų klubo 
vadovai sumanė suspenduo
ti vieną narį ir išmesti kitą, 
tai katalikai jiems padėjo 
nubalsuoti. Mat, bolševikų 
papliauškos gerai žinojo, 
kad nepašalinus ta nariu,L. . ...A. ,
jie negalėtų katalikus uj Lietuvai gelbėti auka, juo 
nosies vedžioti. Bet koks Tėvynė bus Tau labiau dė-
susipratęs klubo narys butų kjnga< Aukas priima Ame- 
griežčiausiai užprotestavęs „ 
prieš organizavimą buso riko® Lietuvių Taryba ir jos 
klubo vardu į komunistų skyriai.

. . « ««rmu«»a vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Avė., Brooklvune. Prašo- 
n.zmui Simpau.,......, .. ne, . jr ateiti pasi.
vadinami komunistą^. Ne,'k] ; idomios d v 
mieli broliai, perdaug gerai Gervįko pafkaitos. 
tremtiniai pažįsta komuniz-;
mą ir todėl iš jų komunistų L Buivydas.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠNOKTI ANGLIŠKAI

MKiUŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway Se. Boston 27, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON

'asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

BALF Seimo Tarimai
BALF metinis seimas, su

sirinkęs 1949 m. spaliu »-8 
dienomis Philadelphijoje, 
išklausęs BALF pirmininko 
kun. Dr. J. B. Končius, 
valdybos, komisijų ir parei
gūnų pranešimus ir apsvars
tęs tremtinių šalpos reika-j 
lūs, pareiškia:
Šalpos Reikalu

(1) BALF’as yra daug 
nusipelnęs lietuvių tautai, 
atlikdamas ir organizuoda
mas šalpos darbų, ir viso
kiais budais gelbėdamas lie
tuvių tremtinius.

(2) Šalpos darbas dar nė
ra baigtas. Užsibaigus imi
gracijai dar liks 5-6 tūks
tančiai lietuvių senelių, in
validų. džiovininkų, mokyk
linio amžiaus vaikų, našlių 
ir našlaičių, vargti Vokieti
joje, Austrijoje ir kitose 
Europos valstybėse. Tad vi
si lietuviai amerikiečiai 
kviečiami vieningai prisidė-

I ti savo aukomis ir toliau
remti šalpos darbą.

(3) Šalpos darbas yra 
į naudingesnis, kai jis vykdo- 
i mas centralizuotu budu per 
! BALF’ą. Šelpimas yra tiks-
liausis, kai gerybių dalini
mą atlieka pačių tremtinių 
rinkti organai.

kaitis, Jurgis Raka&us. Jonas 
Ridikas. Stasys Skirmantas, 
Amanda Sodaitis, Marijona Si- 
jonienė, Genovaitė Saulevičienė, 
Kazys Šimkus. Antanas Skėrys, 
Jurgis Šmulkštys, Karolis Tid- 

tional Rescue and Relief manas- Povilas Tyla, Marija 
Committee (IRRC), Ameri- Ulinskaite. Donatas Uzas. An-

(NCWC), Church World 
Service (CWS), Interna-

can Federation of Interna
tional Institutes, Lutheran 
World Relief. '

BALF seimas reiškia pa
dėką Voluntary Agencies 
vadovybėms ir jų bendra
darbiams už suteiktą pagal
bą ir kooperavirr.ą lietuvių 
treihtinių imigracijos reika
luose.
Kiti Tarimai

Iš kitų BALF’o seimo ta
rimų reikia paminėti krei
pimąsi Į lietuvių visuomenę 
atgaivinti BALF skyrius ir 
kurti naujus. Naujai atvy
kusieji lietuviai kviečiami 
aktingai dėtis i BALF’o 
darbą.

BALF’o seimas dėkoja 
lietuvių spaudai už nuošir
dų bendradarbiavimą skel
biant BALF pranešimus.

Seimas priėmė protesto 
’.ezoliuciją prieš sovietų pa- 

į stangas sukliudyti lietuvių 
našlaičių išvežimą i Ameri
ką.
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INDAI SVEIKINA SAVO VADĄ

al
Indijos ministeriu pirmininkas, Jawaharlal Nehru (de
šinėj). atsilankė Jungtinių Tautu seimą, kur ji pasitiko 
ir su juo sveikinasi Indijos atstovai. Jie sveikinasi, kaip 
kiti žmonės meldžiasi.

—Maike, šiandien aš at- —Ne, tėve. Jeigu Lietu- 
tinu pas tave ant rodos. va atgaus savo nepriklau-

—Bet kodėl tėvas nekal- somybę, tai tenai bus ap- 
bi lietuviškai? skelbti laisvi rinkimai ir

—Nu, o kaip as kalbu, i valdžią išsirinks sau patys Imigracijos Reikalu 
—Tėvas kalbi lenkišku žmonės, 

žargonu. —Maike, man tokia šnek-
—0 kas tas žargonas? ta nelabai patinka. Nors 
—Žargonu vadinasi iš- ant Smetonos aš nelabai 

kraipyti svetimi žodžiai. ' loskavas, ba neprisiuntė 
—Neieškok pričinių, Mai- man nei vieno medalio, ale

Priimant dėmesin. 
BALF, turėdamas

kad
labai

Naujieji Lietuvių 

Transportai

ke. Aš kalbu taip, kaip vi
si Lietuvos žmonės kalba.

—Ne, tėve; “rodą,” tai

visgi jis buvo tautos vadas 
ir jo paliktą aktą reikia pil
dyt. Juk aš suprantu, kad

ne lietuvių kalbos žodis. ; ponas Lozoraitis valuk to 
—Nu, tai išvirozyk, kaip tik ir skrido Amerikon, kad 

tu tą žodi pasakytum lietu- Taiybos seimas pripažintų
viškai? 'ji Smetonos nasliedniku.

—Grynai lietuviškai rei-!
ketų sakyti: “ateinu pasi
tarti”; bet ne “ateinu ant 
rodos.”

—Okei, Maik, jeigu jau 
tu toks upartas, tai aš no
riu su tavim pasitarti.

—Gerai, o ką tėvas turi 
galvoj?

—Aš, vaike, galvoj nie
ko neturiu; bet aš turiu vie
ną daiktą ant mislies. Tu,

—Aš taip nemanau, tėve 
Kaip diplomatas, p. Lozo
raitis žino, ar bent turėtų 
žinoti, kad Amerikos lietu
viai negaii Lietuvai prezi
dentų skirti. Be to, Ame
rikos Lietuvių Taryba stoja 
už demokratinę Lietuvą, 
kuriai prezidentai negali 
būt skiriami iš viršaus, bet 
turi būt renkami demokra- 

-Itiniu budu.turbut, jau girdėjai, kad iš 
Rymo yra atskridus Ameri-1, —Na, tai kam Taryba
kon dideliai vožna asaba,! čionai pasikvietė?

JĮ

tanas Vaicekauskas, Stanislo
vas Vaičiūnas. Albinas Valke- 
vičius, Elena Velbasis, Alma 
Zeringienė ir Jurgis Žiedonis.

Spalių 26 d. laivu “Gen
eral Bundy” j New Yorką 
atvyksta 65 lietuvių šeimos.
Atvyksta:

Viktoras Abramikas, Kęstu
tis Avižius. Antanas Balčiūnas.
Jonas Baleika, Aloyzas Benešiu- 
nas. Birutė Bilvaišas, Bėrutė 
Bukauskas. Albinas Beniulis.
Vincas Bradunas, Juozas Bra- 
zelis. Juozas Budraitis, Simonas 
Budrevičius, Vytautas Budrys,
Stanislava Blažytė. Jurgis Bu- 
tikas, Gustavas čeras, Pranas 
Cinkus. Juozas Dailydė. Richar
das Fetingis, Karlas Gesvertas,
Antanas Graužinis, Vytautas 
Grėbliunas, Ignas Grigaliūnas.
Marija Grušnys, Jeronimas 
Gulbinas. Kazys Jasmantas,
Stepas Jodelis, Petras Laukai
tis, Alfas Latvėnąs, Vladas Lia
tukas. Jonas Lukosevžčius, Al
binas Kaupas. Birutė Kemėžai- 
tė, Marija Kubelskienė, Euge
nijus Kucinas, Elvyra Kanaitė.
Jurgis Mačiulaitis. Adolfas x i- • i -•
Merkevičius. Aleksas Marcinke- • nat“rahn! gazą geleži, vari. kamas 
viččus, Kazimieras Mažonas, Ze- gip>ų j1 daugybę kito

Asbestas
Iš Žemės Iškasamas 

Audeklas
bestas vartojamas 
siems reikalams.

visokiau-

Žemėj yra visokių gery- 
, bių, kurias žmogui tik rei- 
i kia iškasti ir vai toti. Iš že
mės gauname angli. aliejų,

kuklius išteklius, sugebėjo] Spaliu 23 d. laivu “Gen- 
tvarkyti lietuvių tremtinių erai Sturgis” i New Yorką 
imigracijos darbą tokiu bu-atvyko 53 (lietuvių šeimos, 
du. jog šiuo metu jau at-' Atvyko:
vyko virš 13,000 lietuvių! Marijona Adlerienė. Vladas 
tremtinių i Jungtines Ame- Baltrušaitis. Aldona Barkaus- 
likos Valstybes ir dar tur: kas. Kazys Baranauskas. Jonas 
8-000 parengtų garantijų, Barevičius. Stasys Bliuk:s, An 
pagal kurias laukiama at-!tanas Bukauskas. \ incas Bra- 
vykstančiųjų artimoje atei- dunas’ Juozas Čeponis, Jonas 
tyje, seimas reiškia pasiten- ^pliekas,
kinimą dėl vykdomos imi
gracijos.

Kądangi dar yra apie 6.- nas Kasperavičius. Vincas Kli- 
000 lietuvių, kuriems sku- mavičius, Stasys Karmazinas, 
’oiausia reikia garantijų, nes Kęstutis Kirvaitis. Juozas Kon- 
tUO tarpu garantijų kontin- tautas. Juozas Liutikas. Juozas 
gentas baigia išsisemti, tai Liutkonis, Vytautas Mataitis, 
seimas kviečia visus lietu- Petras Matiukas. Aleksandras 
vius neatidėliojant sudaryti Maunąs, Jonas Mozūras. Sta- 
garantijas dar ju neturin- sys Melnikas. Antaną- 
tiems tautiečiams, kad nė! ličius, Ipohtas Nagrodskis 
vienas lietuvis neliktų trem
tyje dėl neturėjimo darbo 
ir buto garantijos.

Felicijonas Gandu- 
sas. Rūta Grasaitė. Antanas Ja- 
kelaitis. Jonas Jareckas. Jonas 
Jasmontas, Petras Juodikis. Jo-

Asbesto butų ir daugiau 
vartojama, jei jis butų pi
gesnis ir jei jo butų daugiau 
iškasama. Asbestas užtin- 

visose pasaulio da-
_______________________ lyse, bet daugiausiai jo iš-
nonas Merkevičius, Kazys Mes- kių metalų ir minei alų. \ ie- kasama Kanadoje, Quebec 
konis, Zigmuntas M išauš kas, nas iš Įdomiausių žemės provincijoj. Apie 85'/' viso 
Cezaris Modestavičius, Anelė gelmių turtą? yra asbestas, pasaulyje naudojamo asbes- 
Pažerunatiė, Lucija Paukštys, arba toks mineralas, iš ku- to paeina iš Kanados kasyk- 
Augustas Popolis, Vincas rio galima austi audeklus. lų. Nesenai po visą pasau-
Preikšas, Petras Rimkus, VIa- vra labai senai U pagarsėjo Kanados asbes-das Rinkevrčius, Juozas Ruo-1 Asbestas yia labai senai n * J . e 
kis. Rymanta šarauskaitė, Ona žinomas. Pasakoja, kad _ . /“• - s £
Savickienė, Ona Simanauskaitė, vienas karalius,Charlemag-į ;esi. kells menesius ir laike 
Jonas Šimkus, Jonas Skavičius. ne, ar Karolis Didysis, kurisj . tarp daibminkų it po- 
Anatolijus Sulutas, Adomas viešpatavo Europoje nuo'Unijos jvyko kruvini susirė- 
Stanišauskas. Marija Strungie-, 742 metų iki 814 metų. kar-! mimai.
nė. Vytautas Stuogis, Juozas tą derėjosi su kaimynų ka-| Asbestas daugiausiai yra 

. delegatais ir kad Esamas atvirose kasyklose,
įrodžius jiem.-, koks jis ga- i<aįp vietomis kasa ir ang
lingas, jis paėmė nuo .-talo i jjs Reikia iškasti nuo 15 
asbesto staltiesę. Įmetė ją i 20 tonų asbesto minera- 
ugnĮ ir po kiek lako ištrau
kė ir parodė delegatams, 
kad staltiesė visai nenuken
tėjusi nuo ugnies. Charle- 
magne sakė, jei aš galiu pa
daryti. kad ugnis drabužio 
neįveikia, tai aš galiu ir vi-

Saplys, Leonas Šveikauskas, ra]jaus 
Balys Ubečka, Antanas Virbic-
nas A nionaa 

m z z v«x nao & iii nelzacoiinionao.

Nauji Leidiniai
“DARBAS” Nr. 3 (7). Lietuvių

Darbininkų Draugijos bertai- 
ninis žurnalas.

Trečiame šių metų nume
ryje “Darbe’’ yra Įdėta eilė . .. , . . ,
idomių straipsnių. Pami.|Są jūsų armiją sumalti į nnl-; do naujas asbesto atsargas
* . . ' tnc Sulzc Vari LoimvTMt 7PmP1P llntui'ic Tmnvinm 1 r* 1

lo, kad butų galima padary
ti vieną toną gryno asbesto, 
iš kurio galima £usti audek
lus arba kuri galima naudo
ti kitokiems įeikalams.

Šias dienas Kanada sura-

ką savo kelinėse nešiojasi 
amžiną raktą. Ar tu žinai 
ką nors apie tai?

—Žinau. Tėvas kalbi
apie Lozoraitį.

—Jessa. O koks tas jo 
raktas?

—Tai ne raktas, tėve, bet 
aktas. Jis yra geriau žino
mas kaip Kybartų aktas.

—O kas tai per tulšis, 
Maike, tas Kybartų aktas?

—Tai yra tam tikras raš
tas, tėve. Sakoma, kad pa
bėgęs iš Lietuvos nabašnin- 
kas Smetona apsižiūrėjo pa
daręs klaidą, nes praradęs 
teisę buti toliau Lietuvos 
prezidentu. Kaip rodos, ši
ta klaida jam buvo išaiškin
ta jau Šveicarijoj jam bū
nant. Tuomet jis parašęs 
tam tikrą raštą, kad savo 
vieton jisai paliekąs Lozo
raitį. Ir pažymėjęs, kad 
tas aktas parašytas “Kybar
tuose.” Dėl to žmonės ir 
vadina ii “Kybartų aktu.” 
Bet ar toks aktas iš tikrųjų 
yra. niekas nežino, nes nie- 
1 as nėra matęs, todėl ir sa
koma

-Taryba jo nekvietė, tė
ve.

—Tai kas jam kelionę 
apmokėjo? Juk raplenas 
brangiai kaštuoja.

—Taip, tėve, kelionė or
laiviu iš Romos Amerikon 
ir atgal kainuoja apie $600; 
pridėjus prie to kitas išlai
das, pasidarys apie $1,000. 
Pet tautininkai tikisi išrink
ti tuo? pinigus rengdami po
nui Lozoraičiui prakalbas, 
dailės parodas ir kitokius 
biznius.

—O, tai šitaip! Tai ro- 
kuojasi, čia tautininkų ge- 
šeftas. , Na, tai denkiu, kad 
tu man šitą bizni taip ge
rai išklumočjiai.

Naujas ‘Britanijoj“ Lietuvio’ 
Redaktorius

Įkurdinimo Reikalu

Nepaprastai didelio svar
bumo darbą yra atlikę tie 
musų tautiečiai, kurie pri
glaudė atvykstančius 
Ameriką tremtinius ir pa
gelbėjo jiems Įsikurti bei 
surasti darbą ir butą.

Monke- 
Va-

lerija Norvaišienė. Stefa Pau-
, Iiukevičiutė. Vaitiekus Puodžiu- 
nas. Bronius Pranulis. Adolfas 
Pupeles. Antanas Ragauskas. 
Povilas Razickas. Juozas Rupei 

' ka. Jonas Bundėnas, Mykolas 
Scigla, Jonas Žilinskas, -Jonas 
Šimkus, Vladas Simutis. Anta
nas Samatavičius. Vytautas 

! Starkus. Izabelė Steinbergienė. 
Vvtautas Tarvydas. Sofija Tar
vydas, Jonas Tutinas. Liuda 
Vaišnora, Valerija Vindašienė,
Jonas Vosylius ir Elena Zate- 

Daugelyje vietų susiorga-; plinskienė. 
nizavę Įkurdinimo komite

nėtini straipsniai: “Istorinis Sako, kad kaimynų ka- 
Bandvmas” (apie Anglijos'J^ia^_delegatai tikrai įsiti- 
socialistų pravedamas re- k,no del Charlemagne galy-

“Pritanijos Lietuvis” Nr. 
39 rašo, kad Lietuvių Są- 

• ivngos centro valdybos pa
kviestas, redaguoti sutiko 
“B. L.” K. Obolėnas, Lie
tuvoje buvęs šaulių Sąjun
gos organo “Trimito” re- 

kad Lozoraitis nešio-j daktorius. šiuo laiku jis yra 
j i 'i kelinių kišeniuje. : Lietuvių žurnalistų Sąjun- 

-Bet jeigu Lozoraitis to- gos Anglijoje pirmininku.
M pefnerj turi, Maike, tai Naujasis redaktorius yra 
• >kuo’asi, kad jis užims tautininkų partijos žmogus, 
r "etenos pleisą, kaip rus- o kaip iis išlaikys “neparti- 
’ b i bus iš Lietuvos išpa- nę’’ spalvą, parodys netoli

em, ti, ar ne ma ateitis.

zemeje. Ontario provincijoj 
prie Larder ežero. Žinovai 
sako, kad naujos kasyklos 
žymiai padidins asbesto at
sargas pasaulyje.

Kanad iškis.

bės ir su juo susikalbėjo dėl 
taikos.formas); “Bažnyčia Itali

joj,” arba kaip katalikų 
bažnyčia su ragais ir nagais’ 
laikosi savo Įtakos Italijoj; 
“Kovojanti Ukraina,” arba 
ukrainiečių pogrindžio sie
kimai atstatyti nepriklauso
mą ir socialistinę Ukrainą 
be rusų okupacijos ir be 
diktatūros; “Kas Vyksta 
Australijoj?”—sutrauka in
formacijų apie Australijos 
darbo partijos socialistinių 
reformų bandymus.

A. Jenkins šiame 
bo” numeryje rašo

Asbestas yra mineralas. 
Jis kasamas žemėje, kaip 
anglis ar durpės. Bet as
bestas yra nepaprastas mi
neralas. jis yra kiek pana
šus Į vilną ir užtinkamas 
žemėje siūlų pavidale. Tai 
yra akmuo siūlų pavidale. 
Jei pasitaiko užtikti žemėje 
ilgų siūlų asbestą, tai jį ga
lima verpti ir austi i audek
lus ir tokie asbestiniai au
deklai vra labai plačiai nau
dojami. Asbestas, kaip ak
muo, nedega ir jis yra at
sparus visokioms chemi
nėms rūgštims. Iš tokio au
deklo daroma drabužiai 
gaisrininkams, iš jo daro
mos uždangos teatruose, 
kad apsaugojus jas 
gaisro, daroma visokie kito
kie daiktai, kuriuos norima 
padaryti nedegamais.

Jei asbestas via trumpų 
siūlų, tai jį sumala ir varto
ja pramonėje visokiems iš
dirbiniams, arba vartoja in- 
suliacijai, kad šilumą ap
saugojus. Pavyzdžiui, na
muose, jei pravedamos ši- 

_ lumos dūdos ir jei norima, 
’ kad šiluma neitų ant nieko,

Iš Australijos
Čia jau Įsisteigė ir pradė

jo veikti Lietuvių Kultūros 
Fondas. Tai pirmoji lietu
vių kolonija, kuri sudarė šią 
naudingą Įstaigą. Į apygar
dos valdybą išrinkti: G. 
Žemkalnis, J. Glušauskas ir 
A. Rukštelė; Į revizijos ko
misiją—O. Matulionytė, V. 
Žemkalnis ir P. Matukas.

“Dar-
apieSpalių 24 d. laivu “Gen

eral McRae” i Nevv Ą orką! Amerikos darbininkų orga 
atvyko 61 lietuvių seimą, nizacijų “Lemtingas kovas”
Atvyko: Idėl pagerinimo darbininko

Gediminas Alinskas, Adolfas'Ljudag Dovydėnas
Kadangi imigracija vytetaĮ
,r toliau, tai jkm dinimo tabelė Barnius. n.,n ..Fa?akoJ?’. kalP.'fa
ilai bą reikia tęsti ir gerinti.! Vaclovas Biržiška, Povilą., Bru- Cl" ziaoramai ir nesiskaity- 

ziliauska,. Anna Baaėnas. Al 1 ™a? s“ ’ok,u . S™on«kumu 
girdas Bielskus. Stasys Butkus.' i-ėjo Stalinui J gerovę, nes 
Kazys čiurinskas, Kazimieras parodė rusams, kad neverta 
Daknda. Romanas Druktenis.1 vienos diktatūros mainyti Į 
Stasys Eicinas, Kazys Eidukai- ! itą. Kipras Bielinis tęsia 
tis. Jonas Gricis. Jeronimas atsiminimus apie revoliuci- 
Gulbinas, Kazimieras Juodis, nę veiklą carizmo laikais; 
Petras Jurkynas. Justinas Jas
mantas, Balys Jablonskis, Liu
da Kačanauskas. Elzbieta Kal
vesnė. Jonas Kazokaitis, Fran
cas Klibingaitis, Raiša Kilike- .. . . , . .
viėienė, Edward Kostownv. Juo- nacijų ir trumpesnių straip- 

Albertas Le- 5111 U- Verta kiekvienam pa

tai žymiai pagelbėjo trem-, 
tiniams Įsikūrimą pradžioje. Į 
pampinant pirmojo reika i 
lingumo apyvokos daiktų., 
kaip tai indų, baldų ir pan.

Seimas prašo visur, kur 
atvyksta lietuvių, steigti 
Įkurdinimo komitetus ir or
ganizuotai teikti atvyku
siems pagalbą, kviečiant vi
są lietuvių visuomenę Į tal
ką.
Voluntary Agencies 
Reikalu

BALF’as galėjo tiek daug 
nuveikti imigracijos ir šal
pos darbe dėka uolaus ir 
nuoširdaus bendradarbiavi
mo ir paramos iš pusės Vol
untary Agencies.

B. tęsia rašinį apie “Lie
tuvių Knygą Prieš 400 Me
tų.” Be to, šioje žurnalo 
laidoje yra dar eilė infor-

zas Kavaliauskas,

Nuo rugpiučio mėnesio 
“‘Australijos Lietuvi” leis 
Australijos Lietuvio Pub- 
lishing Co. Atsakingas re- 

nu° daktorius ir toliau lieka J. 
Glušauskas, “A. L.’’ steigė
jas ir nepavargstantis spau
dos darbininkas.

“Australijos Lietuvis” 
ėmėsi lietuviškų knygų pla
tinimo iniciatyvos ir trum
pu laiku išplatino 1,000 egz. 
Šiuo metu šis darbas nėra 
nutrauktas; vien tik “Lietu
vių Kalbos Vadovo” prenu
meratorių priimta 128, kas 
tokiai negausiai ir išblašky
tai kolonijai yra tikras re:Aioerras .>2n£riam žmoffU; su<,;Daž;VJ: tai tokias dūdas apvelka as- 

kavičius, Vincas Maciokas. Ge- anglam žmogui susipažinti . užvalkalu ir nor ii Si 
diminaa Morkūnas. Česlovas su žurnalu “Darbas ir JI ? ‘ U .. ’P| kordas.
Cl Moncevičius. skaityti. J1 Įuma neiss.blasko. Asbesto,

„ ,. . .........................Pranas Mikalauskas. Eugenija------------------------------------------- _kose .padengiami ir pe- Liepos menesio pabaigoje
Ypatingai lietuvių imi- Mirbachaitė, Jonas Mockus. Pakalbink biznierius pa* clai ru?iun?e’ kad įs jų si- į sį kraštą atvyko nauji 109

gracijoje padėjo šios orga- Mečys Narbutas., Juozas Nor- „skelbti “Keleivyje/’ pe- lu.ma 1 rusius, kurių lietuviai. ' Atvykusieji dau-
nizacijos: National Catho- kevičius, Jurgis Nolosovas. Li- garsinti savo biznį tarp lie- nėra jokio reikalo šildyti, šiai žmonės su šeimomis
lic Welfare Conference dija Perednikienė, Juozas Pli- iUvių. [Pramonėje ir prie namų as- Vaikų iki 15 metų yra 40.
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Vermonto Farmose
NEPAPRASTAI GALING AS NAUJAS ORLAIVIS

XVII sveikint žentą, švogeris Sta-
RTTPFRT Vt Furi p ilgi čia pat. Tik senio RUPERT Vt. Earl G. Dresliaus n6ra mie.

Lewis sodybon atvyko Ar- stan šeimininku. 
turas Dreslius, 48 —-x- ___ _____________ Buvo

lakai įspūdinga šeimos su
sitikimo valanda.žmona Viktoriaj, 52 metų,

ii sūnūs Stasys, 18 metų. p0 vlSų ceremonijų pa- 
Dreslių dūkia ištekėjusi uz,i<vįetė visus į vidų. Apsi- 
Alfonso Zdanceyiciaus, ku-'keit keleVu žodžių 

kuriasi -riedu gyvenimą
ėjom

prie dalyko. Rūpestinga 
šeimininkė Mrs. Lewis tuoj 
apibėrė įvairių įvairiausiais 
klausmais: Ko reik tuojau 

liūs sutarėm paimt Alfonsą ir dėl žiemos naujakuriams 
su žmona ir kartu duot pro- nupirkti; kiek kokių rakan 
gą pasimatyt su saviškiais.
Rupertas nuo Westfordo 
randasi už apie 150 mylių.

Westforde, o Alfonso tėvai 
—Dummerston, Vt.

Vykstant aplankyt Dres-

-

Naujausiai Amerikos varykliniu motoru varomas lengvasis kovos orlaivis, F-84E. dar vadinamas lhunderjel. lekia virš 
600 mylių per valandą ir yra labai stipriai apginkluotas. Jis turi šešius kulkosvaidžius ir neša, kaip paveiksle matyti, 
prisikabinęs 30 lengvųjų bombų. Orlaivis pakyla i orą Eglin Base, rla., kur eina kariški manevrai.dų, užklodžių, apvalkalų, 

lėkščių, puodų, bliudų, 
šaukštų, samčių, svarbiau-

Išvakarėse pašaukiau tele- sia, kiek ir kokio maisto?
fonu Alfonso šeimininką, p. 
LaCasse, klausdamas, ar su
tiks ir leis savo naujakurius 
aplankyt jos tėvus. Šeimi
ninkas paaiškino, kad Jane

Nutarta: žiemai tris bu
šelius kopūstų, burokų, mor
kų, kručkų, svogūnų, bul
vių, duonai kept miltų, bent 
dvejų šimtų svarų paršiuką,

su dukryte jau trys dienos jautienos nereik, šeiminin

vyras Lietuvoj, ar bent kur viešnagėn?
Europoj, į paprastą darbi- —Ne viešnagėn, bet visgi
ninką nė žiūrėt nepažiurė- reikėjo duot pasilsėt, 
tų, o čia iis ne tik įdomau- —Ar Vokietijoj per 5
jasi naujakurių padėtimi, metus dar neprisilsėjai? 
valgo kartu prie vieno sta- Juk atvykai čia dirbt, o ne 
lo ir moka už pietus varg- svečiuotis, visi čia

Pakeliui į Amerika
• * t

II

nedaug, džiugina akį spal
vingais veidų užtinkavi- 
mais. Bet didžiulę daugu
ma, jaunų ir sentelėjusių,, 
vilki paprastus ir pigiausios 
rūšies rubus. Nemažai čia 

Į tokių, kurie jokio fizinio 
darbo nedirbo, bet daugu- 

įma darbo žmonės.
Čia daug jaunų porų. 

Karui pasibaigus, subrendęs 
jaunimas, nieko nelaukda
mas, taip kaip pats Dievas 
žmogui liepė, sudarė šei
mas. Už tai čia, po tuos 
laukiamuosius koridorius, 
stumdosi dvi žmonių kar
tos: tėvai ir jų vaikai arba 
suaugę medžiai ir jų atža
los. Suaugusieji, kokio jie 

į amžiaus bebūtų, jau pavar- 
igę, rūpesčių pilnais veidais 
laukia vienokio ar kitokio 
galo. Mažieji dūksta, kaip 
patrakę, jiems nieks nerū

kai išvyko pas tėvus, taipgi 
sutiko leisti ir Alfonsą, tik 
su išlyga, kad abu parga
bentum vakare atgal. Su
tarta, padaryta.

Alfonsas visą naktį nė 
akių nesumerkė, dar tik trys 
dienos, kaip pačiukė išvy
ko ir jau labai pasiilgo, o 
su uošviais dar kai Vokieti
joj, jau veik penki mėnesiai 
nesimatė—bus labai malo
nu susitikti. Be to, jam ro
dos, kad ir Dummerston ten 
kur tai nepertoli, gal gaus 
progą kartu matyt ir savo 
tėvus.

Valandą anksčiau atsikė
lė, karves pamelžė, viską 
apžiurėjo, sutvarkė ir dar 
prieš aštuonias jau buvo 
Burliiįgtone. Čia sėdom į 
kitą mašiną ir patraukėm į 
Rutland, kuris randasi už 
70 mylių; atvykę jau radom 
laukiančius kitus du val
džios pareigūnus, pp. Milne 
ir Walker: vėl persėdom į 
kitą mašiną ir visi kartu 
traukiam į Rupertą. Pusė 
po vienuoliktai isukom kie
man, radom Dreslienę su 
dukra Zdancevičiene sė
dint ant gonkų, ir pastaro
sios dukrytė čia pat tūpčio
ja, bovijasi. žaidžia. Vos 
tik iškėliau koją iš mašinos, 
Jane tuoj ir pažino:

—Mamyte, žiūrėk, turim 
svečių, ponas Jenkins atvy
ko,—linksmai pratarė.

—Ne tik pats atvykau, 
ale ir ium gerą gastinčių at
vežiau.

O ką gi tokio?—Tuo tar
pu ir Alfonsas išlipo.

—Na gi ve, ir Alfonsas, 
iš kur, kaip tu čia atsiradai? 
—lyg netikėdama savo 
akim pratarė Jane. O ma
žytė dukra jau ant tėvo

kė turi, žadėjo duot, duos 
dvi kvortas pieno kasdieną 
ir $80 į mėnesį algos.

Prisiminus algą, Dreslie- 
nė atsiliepė nepalankiai, jai 
atrodo negalės išgyventi, 
kad butų bent $100, tai esą 
būt geriau. Tuo tarpu par
vyko ir šeimininkas su Dres 
liu iš miesto. Šeimininkas 
nusiskundė daugiau mokėt 
neišgalįs, šiuo tarpu jokių 
pajamų neturįs ir gal tik 
pavasarį galėsiąs pridėt 
daugiau.

—Ana, mus svotas, Zdan
cevičius, gauna $55 į savai
tę, o čia tik $80 per mėnesį, 
tiesiog mum sarmata,—pa
informavo mus Dreslienė.

o ne Kad gauti Amerikos kon-, . . , , *’ , . . i 5, • i • c pustus su visa rankos lete- unkiai šulo sutikimą vykti j Šamo *
dieniams. Tas viskas mus dirba ir ponų nėra. Nusi- šalį, išvietintas žmogus svei- kurf- * • spaudžiamąjį
tremtiniams atrodo keista, kratyk tą poniškumą, kai- katos poziunu privalo pei- reikia sukti žodžiu
netikėtina—betgi aiški re-’bėk kaip žmogus, tai i, mes eiti per da koštuvus. Apie aeabej()tina specialybė; 
alybė. gal galėsim kuom padėti. nirman IRO sveikatos tik-

IRA, Vt., Russell Fish so- —Sakau jums, man nie
dybon atvyko Adomas 
Kniukštas, pavienis. Už
klausus :

—Kaip einas ir kuomi 
jum. galėtum padėti, jei yra 
reikalas?

—Jus man nieko negalit 
padėt, baisiai sunku, aš čia 
nebusiu,—ir taškas.

—Visgi pasakyk, kokie 
čia nepatogumai?

—Ve, nespėjau atvykt ir 
tuoj pristatė prie darbo,—

tus kiekviena atskirai, pas
kui turi nuspausti visus! pi- Nežiūrint į tautybių

pirmąjį .. jei broleli, patekęs į Šamonmma iau kalbėjome. Čia . ’ , U . , , .j j žemę, pabandysi kokio nors

skirtumus, mažieji tuojau 
tarp savęs susiprato ir vieni 
kitus pažino. Jie lenda kur 
nereikia, rėkauja ir šūkau
ja, verkia ir susitaiko. Mo
tinos juos baudžia, bet 5-7 
metų amžiaus jauniesiems 
jokie įstatymai neprivalo-

—Sakau jum
ko nepadėsit, čia nebusiu ir kandidatą į USA iš pagrin- ^,"0 fondus oaliesti^ar nrie
viskas. Va, dar tik antra dų ištiria. Jei kandidato kitoRių turtų rankomis pri- mi. Vaikų dūkimas veikia 
savaite ir jau uteies uzpuo- sirdis girgžda, plaučiai blo- žinok kad nagalJ nuvargusius nervus, tad jau-
lė, čia baisus nesvarumas, gai pučia, kraujas drumzli- nuospaudas, kiti U Pyktį tiems mažiems pa-

.įdaužoms. Vienas neramių-—Nusigrįžta, nenor kalbėt, nas ar kas kita nesiderina, ~ .5ali\ta: detektvvai 
-O, šitaip, “baisus nešva- IRO daktarai toki klientą k. ais va

ą dinami, tave, kaip berną- JU, 3-4 metų amžiaus vai-,s tuojau atstato ir duoda lai-Tokjų pįrš. 
1, ko skurdžiu s ovy ų paša |(^ dejnp nuospaudų rei-

varumas,” nėra lietuviškos 
pirties utėlėms išspraginti
o pats neįstengi nusivalyt, 111 sveikatą pataisyti, 
tai “čia nebusi”! Jeigu Kai DP žmogus laimin- 
taip, tai sudiev.—Išvažia- gaj prašoka TRO sveikatos 
vom. Ką daugiau su tokiu tikrinimą, jis neilgai džiau- 
žmogum gali daryt? Paka- giasi. Jo visa byla eina Į 
jų su tarnaitėm jam netu-'

kinelis, iš rūbelių ir veidu
ko neatskris! ar tai berniu-

kia padalyti apie 60 štukų. kas ar mergaitė, ypatingai 
Po tokios operacijos, gau-iJudrus *r triukšmingas, 
ni muilo ir benzino ran ! Norėtųsi jis sugriebti ir šu
koms nusiplauti ir dažais drausti, bet puola į akį, kad 
priterliotą rankšluostį joms tas mažasis žaidžia be gar

so. Kai įsižiuriu, tai pa
stebiu, kad tas padauža lai
ko burnytėj guminį čiulptu
ką. Jis žino, jei rėks, čiulp
tukas iškris, todėl jis žai
džia be garso. Šio vaiki
galio laikysena gerai nutei
kia pradėjusį širsti žmogų.

Po savaitės ar ilgesnio 
prakaitavimo Raštattę syei- 
kartdš  ̂Tikrinimo komisijose, 
daugeliui visi klausimai ge
rai išsisprendžia, tad kelias 
į Ameriką laisvas. Bet ke
lio galas tolimas ir ilgas.

Delta.

vyriausis skundas.
—O. well, “pristatė prie’rim, tokis gali važiuot, kur 

darbo,” tai ką tu manai, ar įnori.
—Sese, mylėčiau matyt (atvykai čia pas Dėdę Šamą! A. Jenkins.

jus gaunant dvigubai, bet Į 
atrodo šeimininkas daugiau 
neduos ir bukim tuo tarpu 
pasitenkinę, ką gaunam, vė
liau matysim.

Dėl kito meto dar paaiš
kėjo štai kas: žemės yra lig- 
valiai, galės pasisodinti bul
vių, kopūstų ir visokių dar
žovių, kiek tik norės. Taip
gi galės vištas augintis ir 
karvę dėl savęs įsigyti. Pla
nai geri.

Sunku buvo skirtis. Pa
gal sutartį Alfonsas su šei
ma turi grįžt pas savo šei
mininką, bet anūkė nuo bo
butės nesitraukia nė per pė
dą, taip ir pasiliko.

Pargrįžus miestelin, Ru- 
pert, užėjom pietų. Ponas 
Milne man pakuždėjo, kad 
jis norįs užfundyt tremti
niams pietus, ir apie tai pa
informavau Zdancevičius.
Jiedn prisispyrę išklaųst, 
kas jis per vienas. Paaiš
kinau: pavardė Henry Mil
ne, iš profesijos advokatas, 
valstijos darbo skyriaus di

vadinamąją amerikonų ko
misiją, kur ir vėl visas rei
kalas prasideda nuo gydy
tojų. Čia ir vėl stovinėji 
prie gydytojų durų ir lau
ki, kada sekretorė paskelbs 
pavardes asmenų, kurių by
los jau yra atėjusios iš IRO 
komisijos. Laimingieji tai- 

tas. Po jo keletas ameriko-Į kosi prie USA gydytojo du- 
įnų, jų tarpe Pennsylvanij’osIrų, kad greičiau pas jį pa- 

Meyers. tekti; tie gi, kurių pavar 
džių dar nepaskelbė, slan
kioja be jokio reikalo, nuo-'
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BALF’o Seimo Koncertas ir senatorius F. J.
Bankietas ' Taipgi kalbėjo ir Lietuvos

Ryšium su BALF’o seimu ministeris P. Žadeikis.
spalių 8 d. Benjamin Frank-

nusišluostyti. Šis rankų 
nuospaudų numeris man ge
riausiai patiko, kaipo links- 
miausis ir idomiausis.

Su švariai nupraustomis 
rankomis turi laukti, kada 
tave pas patį konsulą pa
šauks. Malonus ponas siū
lo atsisėsti, duoda porą 
klausimų, o po to seka jškil- 
m i n g a s pasižadėjimas— 
priesaika. Ši ceremonija 
baigta, gali eiti prie pasku
tiniųjų durų, kur ir vėl gau
ni gelsvos spalvos lapą. Čia 
bus pažymėta data, kada

bodžiauja, visaip apie savo 
, buvo neperilgos^HęniĄjugjug popierius dvejo-

AV3.0?. , ą vaka'jja, arba mąsto apie šio palturėsf pradėti kelionę 
raLs užsibaigė niekam nenu-Įgaulio visas didžiąsias men- Amerika 
slbod?s- tkenybes.

Po bankieto sutikau drau-į Nai isvietintojo byla pa- 
gą ir seną socialistu veikėją Įgaliau ateina i amerikonų 
Rutkauską, kuris išsireiškė, I komisiją ir šios komisijos 
kad butų gerai atgaivinus} gydytoju dar kaitą pats 
socialdemokratų kuopą

Kalbos 
todėl

lin viešbučio puošnioj sve
tainėj ivvko koncertas su 
bankietu. Pirmiausia, 7 v. 
vakare, prasidėjo koncertas.
Koncertinę dali išpildė trys 
profesionalai artistai: Juzė 
Augaitytė, sopranas; Myko
las Saulius griežė ant vio- 
linčelės, o Vytautas Bacevi
čius skambino pianą. Tai 
buvo toks koncertas, kuriuo 
lietuviai gali pasididžiuoti.
Pilnutėlė svetaine atydžiaiįna diena smunka. Sutikau-8e^svos spalvos skiepam? 
klausėsi ir visus tris artis-; ;r ąpnn atžymėti knygele rankose.

. 1 ir
pagyvinus visą pažangią 
veiklą Philadelphijoj, kur 
komunistų Įtaka su kiekvie-

savo akimis isitikina, jog 
kandidatas tikrai sveikas, 
tuomet tas kandidatas išei
na iš gydytojo kambario su

i

Visos tos komisijos vyko 
rugpiučio mėnesi: saulė be 
jokio gailesčio kepino ir šu
tino kiekvieną padarą. Čia 
USA komisijos patalpose 
didžiulė spūstis. Langai 
uždarinėti, o žmonių daug,

«

rankų, kaklą rankytėm ap- rektorius, gubernatoriaus 
kabinus, prisispaudus bu- Gibsono dešinioji ranka, se- 
čiuoja. Jane lyg pavydėda- natoriaus Aikino politinės 
ma irgi glaudžiasi prie sa- mašinos vyriausia galva— 
vo vyro, taikosi bučiuoti, ir politiniai stambiausias žmo- 
uošvė tupinėja aplink, nori gus visoj valstijoj. Tokis

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia- »• 7

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
626 East Broadway, Sv^th 27. Mass.

tus po kelis kartus aplodis- 
menatis iššaukė atgal ant 
estrados. Dainininkė Au
gaitytė ir Mykolas Saulius 
yra tik ką atvykę tremti
niai. Augaitytė dainuodavo 
Lietuvos Valstybės Operoj. 
Gi teko girdėti, kad artis
tas Saulius jau turi kontrak
tą griežti Indianapolio Sim
fonijos Orkestroj.

Koncertui pirmininkavo 
ir artistus publikai perstatė 

i čia gimęs lietuvis, karo ve
teranas Stasys Monkus. Sa
vo pareigą jis atliko labai 
gerai.

Užsibaigus koncertui, visi 
perėjom į bankieto salę, kur 
balti, gėlėm papuošti stalai 
mus laukė su gera, skania 
vakariene. Vakarienės pro
gramą atidarė BALF’o di
rektorių pirmininkas kun. J. 
Končius. Svečius palaimi
no seimo rengimo komisi
jos pirmininkas kun. I. Va- 
lančiunas. Toastmasteriu 
buvo adv. Monkus.

KELEIVIO”
KALENDORIUS

19SO METAMS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau spaudoj ir da
bar jau galima jį užsisakyti.

tad panašu i pilti. Nevisi, Užsakymus geriausia siųsti 
laukiantieji gauna atsisėsti, 1kartu su laikraščio prenu- 

s kad bent kiek atleisti pa- merata.
vargusias kojas, tad daugir keletą kuų <enų idėjos’ atžymėto

draugų. Visi s<iko. Kad ga-’Tai ženklas, kad tas žmogus į kas piktai žvalgosi į sėdin 
Įima ir būtinai icikia pra- laimingai peršoko antrą jį Į čius ir laukia ar kas m,r?

n°T'°.k’'l • "r n»*p.laisvins vie
tos suole čia pavargusieji 
stovinėja atrėmę sienas, kiti 
sėdinėja ant laiptų. Žmonės 
čia šnekasi Įvairiausiomis 
kalbomis, lietuviai čia ne- 
paskutinieji. Vieni vilki, 
kad ir apdėvėtus, bet sko
ningai pasiutus rubus. Kai

dėti organizuoti pažangiųjų sveikatos tikrinimo ba.jerą. 
veiklą Philadelphijoj. Rei- P» to jis jau drąsiai gali 
kia tik vado. kuris padėtų (stoti prie kitų duių. 
darbą pradėti. ; Už tų durų kambariuose

jsėdi kelios vokietaites. Jos, 
Taipgi reikia pasakyt:, 1 atėjusiam rašomos masinė- 

kad Hiiladelphija turi daugjės pagalba užpildo ilgiau- 
čia gimusių, mokslus išėju-}^ ankietą Amerikos kon- 
sių, bet neištautėjųsiu lie-Į gului. jei vyras esi nevi- 
tuvių, kurie nesigėdi pasisa-! sj<=kas Molio Motiejus, si
kyti, jog jie yra lietuviai. 
Jie teikia garbę visai tautai.

—M. M.

JUOKAI
Pešti i Peklą

Dėl dabar iškilusių skan-

ankietą surašančia vokie
taite fąali maloniai pasikal
bėti visais pašaliniais klau

psimais. Pavyzdžiui, jei esi 
i nevedęs, vokietaitė būtinai 
' paklaus, kodėl nestojai Į 
moterystės stoną? Vokieti- 

•jos moterims tai svarbu, nes 
■vvru daug žuvo karuose, be

kurios moterys, bet tokių

Kalendoriaus kaina bus 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.

Angliškai - Ijietuuiškas Žodynas

uaua ,t j ž-naj - kurios pu-
niais” biznieriais.-SajJė”r8/®1 ate,?‘la,m?: , 
sako šitaip: ' ' Atlikęs visus reikalus su

. ’ankieta, būtinai turi patekti 
“Kai repubiikonai|OBo ir j gretimą kambarį, kur sa- 

ji®. savo ?r.°kf^Bitais vos Hjsjes specialistas pats 
tūkstančių skaitė, o dabar savo rankomis padeda iš- 
tie musų vargingi cemokra-; x ietintajam pirštu nuospau- 

r, 1 . , . tai už keletą tūkstantėlių', , J T. . . ..Pavalgius vakanenę, pra- jduoda. RepĮSlįSnnai da? F’*"? !', sveJn'?'
sidejo kalbos. Pirmiausia'ir tiek vogė, kad visi Pa,ma įsvietmtojo ranką ir 
kalbėjo Kazys . Čeledinas, jįe ,-3^ galėjo Į peklą nu- specialiuose balto popierio 
' ---- —1 Savings joti, o demokratįk turės, kvadratuose pirmiausiai nu-į

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/2 formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Liberty 
• nd f.oan

Federal
banko preziden- kaip ir mes. pėsti įspaudžia abeju rankų pirš-;



,KEtEIVlS, SO. BOSTON
TALINAS IR Jo DUKTĖ SVIETU ANA

Moterų Skyrius 'Keleivio’ Knygos
$1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Moterys BALF’o Seime

Atsiminimai ir Mintys, r
parakė buvę* Lietuvos priiedeuta* J 

Dr. Kazys Grimus. į
> puslapių knyga, jy., įw> w____, _

.e Davęs į.ieiuvos prezidentas «y jr deklamacijų. 
sp«e lie'avių tautini atbudimų, darbininkiško

BALF'e, kaipo šalpos or
ganizacijoj. gan sąžiningai 
ir pasišventusiai darbuojasi 
daugelis progresyviškesnių 
moterų. Jų skaičiuje svar
biausią vietą užima drg. No
ra Gugienė, kuri nuo pat 
BALF’o Likurimo eina cen
tro sekretorės pareigas. Ji 
dalyvauja kiekviename sei
me ir visuomet turi paruo
šusi interesingą BALF’o rei
kalus nušviečiantį raportą. 
Šįmet Philadelphijos seime 
ji reiškė dideli susirūpinimą 
delei BALF’o skylių suma
žėjimo. Pranešama, kad 
Pennsykūnijos valstijoj iš 
18 skyrių likto tiktai 5, ji 
jautriai visus ragino, kad 
pereitais metais likviduotus 
skyrius stengtųsi atgaivinti.

Antrą labai svarbią vie
tą BALF’o veikloj užima 
ponia Alena Devenienė. Ji 
yra Imigracijos ir Įkurdini
mo Komisijos pirmininkė. 
Seime ji skaitė platų ir be 
galo Įdomų pranešimą imi
gracijos reikalais. Jos ap
skaičiavimu. iš Vokietijos i 
Įvairias šalis iki šiai dienai 
yra emigravę arti 45,000 
lietuvių, kurių apie 15,000 
atvyko Amerikon. Ji pa
kartotinai ragino, kad ga
rantijų gavimo vajus butų 
uoliai be jokio atidėliojimo 
vedamas, kad čia butų ga
lima dar keletas tūkstančių 
lietuvių Įkurdinti. Kol kas 
dar trūksta kokių 4,000 su 
viršum garantijų, kad atga
benus visus likusius ir ga
linčius emigruoti lietuvius.

Kitas Įdomus raportas, 
kurio visi delegatai laukė, 
buvo BALF’ o Įgaliotinės 
Europoje, p-lės Rovaitės. Ji 
aiškino apie dabartinę 
tremtinių būklę ir svarbą 
tos pagalbos, kurią mes 
jiems suteikiam. Daugelis 
jos raportu tačiau apsivylė, 
nes tikėjosi, kad ji papasa
kos ir apie tą nelaimingą 
“kavos incidentą.” Direk
torių posėdyje buvo nutar
ta to klausimo seime nekel
ti. Direktoriai tą reikalą 
svarstė pirm seimo ir po sei
mo visą reikalą su Rovaite-

Vileitiene galutinai užbai
gė.

Taipgi ši kartą seime pa
sirodė jauna, drąsi ir gan 
gabi detroitietė, ponia M. 
Kasevičienė. Įteikdama de- 
troitiečių auką, ji seimui pa
sakė jautrią ir tikslingą pra- 
kalbėlę. Ateinantiems me- 

' tams ji yra paskirta nuo ka
talikų grupės i direktorius.

Seimo raštininke buvo iš
rinkta vienbalsiai ponia Če- 
rienė-Mulks. Ji ilgą laiką 
dirbo BALF’o raštinėj. Da
bar ji dirba prie NCWC kai
po konsultantė socialiais 
našlaičių reikalais. Ji yra 
daug visokiais budais padė
jus našlaičiams.

Nuo Bostono 17 skyriaus 
auką, $1,500, kuriuos su
rinko per Lithuanian Tag 
Day, seimui Įteikė tos “tag 
day” komisijos pirmininkė 
ponia Namaksienė, su trum
pu paaišinimu apie tą vajų.

Našlaičių Komisijos ra
portą, nesant tos komisijos 
pirmininkės ponios Lapie
nės, davė vice-pirmininkė 
ponia Ieva Trečiokienė. Ji 
tarp kitko pranešė, kad iki 
šiol yra atgabenta 76 naš
laičiai ir kad yra daroma 
žygių artimoj ateity atga
benti dar 8 našlaičius. Per
eitais metais atgabentas 31 
našlaitis. Iš to skaičiaus 
15 atiduoti giminėms auklė
ti 11 ra et i tinlzami valrišrincbl} J. JL K VlUrkMUJl, ▼
patvirtinti globėjai, o pen
kiems suėjo pilni metai ir 
jie paliuosuoti gyventi sa
varankiškai.

Daugelis norinčių globoti 
našlaičius gyvena tokiose 
vietose, kur nėra oficialės 
Child Welfare Agency, be 
kurios sutikimo negalima 
niekam tremtinių našlaičių 
duoti globoti.

Stalinas nv?:o;:: savo dukterį Svietlianą ant rankų. šitą nuotrauką slapiai
išvežė iš Maskvos buvęs čechoslovakų karininkas, kuris dabar yra pabėgęs užsienin.

Kmingai. -Ji yra su
mani, inteligentiška mo
teris, kuria katalikų rruoė 
turėtu didžiuotis, bet kažin

BUS NEKAIP

Ateinantiems metams p. 
Trečiokienė yra išrinkta 
Našlaičių Komisjois pirmi
ninke.

Seime taipgi dalyvavo ir 
ponia Julė Mack iš Worces- 
terio. Ji yra gabi vajų ve
dėja ir jau keletą vajų 
Worcestery pravedė labai

SKRYBĖLAITĖ SU TRAUKINUKU

šita ąraži mergaitė, Eileen For bes, nešioja nepaprastą 
skrybėlę, virš kurios eina mažiukas gelžkeliukas ir bėga 
traukinėlis. Su tokia skrybėle ta mergaitė pasirodė Mia
mi. Fla., Invention and Hobby Show.

MONOLOGAI IK 
DEKLAMACIJOS

-------- ----------- ... ■ šioj* knygoje telpa daugybė nan-
Tai y*a stora, 300 pas lapių knyga, jų, labai gražių Ir juokingų monole- 

i kurioje buvęs Lietuvos prezidentas »ų ir deklamacijų. Visokios tenaoe: 
lašo apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriskoe, 
a,»:e senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humonstiškos ir laisvame* 
p;:>uko.a daug Unksnių ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros. 
m.. j K.u is savo patyrimų. Tų kny- Tinka . visokiems apvaikšėiojimams,
gų visi Uetuviai turėtų perssaityti. ‘ ”----- •-------- *----- 2- * * *-*—

i Kaina ................  ........................... 12.00
Dar galima gauti “Keleivio 
Kalendorių 1949 metams

turėtų perskaityti. kuliama, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 26e

Tai yra 06 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina .................................... 50 centų
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ1

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

. jų. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

—— tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar
----- yra deųjokratija, kokie darbininkų

mis dienomis suteikė p. Uždarbiai ir ar gali darbininkai išijų 
1 brairvventi ? Dabar rusai sako kaa Rooseveltienei teisių dakta- Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

Sakoma, kad paskutinė- to laipsni ir išgyrė ją kaip S1asadeįbaapieLlRusUųVS°’yra‘tS
nis dienomis IRO surinku- vadovę tu, “kurie amžinai “Pie, ^arturę Lietuvos padetį. Ko-

i i-i.................. ” ~ > i - - • kia Lietuvos atejtis grali būti? Atsa-kodėl jie ją is savo >1 tikrąsias žmonas Lrugva- veda kova uz žmogaus tei- kymus j šiuo* klausimus galėsi gau-
rių sęražo Šime: iiltri.. Iki jun patekusių tremtinių ir sės.” ' £ luisto “SS-
seimo ji buvo ir Kur/.: Mės gabena jas tenai pas jų vy- Įteikdamas jai tą garbės
Komisijos narė. Dalyvavo rus. Gi daugelis tų vyrų atestatą, mergaičių kolegi- 
seime ir Petronėlė Grybie- yra paėmę “čigonišką šliu- jos prezidentas Wright pa-
nė iš Chicagos. -Ji yra bą” su kitom ir net seimu sakė: “Per daugeli metu:™r,s*-,’a,tšau? *??**?■r> \ r t?* - • i - • - • . , v * | Bet dėl ko gi norisi 7 Del ko be vau-dAu o direktore r.san- susigyvenę. Dabar vyručiai Jungtinėse Valstijose ji va-j gio žmogus silpsta? ir delko vienas 
dariečių grupės. vaikščioja lyg žeme parda- dovauja politikos, šv ietimo mažUt8? dMko<*&£££{ S^kii

Kita gabi moteris, kuri vę. Bus blogai, kai žmonos ir visuomenės reikaluose.
aktyviai BALF’e dalyvauja, atvažiuos. . Nuo to laiko, kaip susidarė
tai ponia Violeta Tys’iavie- ----- --------------------- Jungtinių Tautų organizaci
nė, ienybės" Moterų Sky- PRANĖ LAPIENĖ SUŽEISTA ja, ji buvo kiekv iename tos
riaus vedėja. Ji vra BALF ---------- organizacijos visumos susi-
direktorė ir Kontrolės K - BALF’o darbuotoją p. rinkime delegate ir energin- 
misijos narė. Seime ii u- Lapienę ištiko nelaimė. Va- ga jos komisijos žmogaus

puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

raus, draskos ir kitų panašių daly
kų 7 Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joe 
kaina tik ........................................ 16c

KUNIGŲ CEUBATAS 
Si knygelė parodo, kodėl Romoe

popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šių knygų turėtų

ponios Celedimene ir \ a:- kio atlėkė ne savo puse kita už žmogaus teisių padid 
niunienė. mašina. Abudu automobi-. ™ą ir apsaugojimą.”

Buvo seime ir šio -<y- liai susikūlė. Lapienė bu-. Ne kiekviena moteris ga
naus vedėja, M. . Iiche.' - vo išmesta ant vieškelio ir Ii tokios garbės pasiekti, 
niene. Ji seime kalbė; > nuo sunkiai susižeidė. Važiavęs,kaip ponia Rooseveltienė. 
Bostono skyriaus ir Miamė? su ja Santvaras savo kakta Skaitydamas apie tai kardi- 
(Floridoj), kuri ji pauūj ; išmušė priešakini langą įrinolas Spellmanas. be abejo. 
Įkurti ir kurio veikloj ;; ka? ?usi pjaustė veidą. Nelaimė jaučiasi gavęs gerą morali
žiema dalyvauja. Drg. Mi-,įvyko ties 
chelsonienė yra BALF’o di- \\ y.
rektorė, Kontrolės Kur :-i- Aplankius ligonę, p. La
jos narė ir seime buvo i?- , jeng su Santvarų ketino 
rinktoj komisijoj periiurėti ,jaiyvauti BALF’o seime,
Rovaitės bylą to incidento/bet ivvkus nelaimei, nega- 
kuris Įvyko su kavos ir ki- iėio.*
tų gerybių 50 tonų siunti- _________________
niu. Komisija Kovaitė? rei
kalą užbaigė ir visus jos ry- KCOSEV EIGARBĖ, iš 4 SVarų nektaro, kuri 
šius su BALF'u nutraukė. Ji KARDU OLUI A. TALSIS sureRCa js gėlių, jos
sutiko su musų pakeista at- „ . “ Į padaro tiktai 1 svarą gryno
skaita. pateikė savo rezig- Kardinolas Spellman ne-( medaus,
naciją, prisiimdama visa

Stony Brook, antausi.

AR ŽINOTE. KAD-
Medus vra labai 

daiktas augantiems 
kams.

prisiimdama visa senai viesai iškoliojo p.

sulietuvino Kerdinand de Samogitia. 
Kaina ....................... ...................... 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikiu, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 0 rvotz Įriti Ji ęfyyę apyakle ygiAirti 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 

Į kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

DžIAN BAMBOS SPYCIAI
lr kitos foųė^. Daugiau juokų, nb* 

gu Amerikoj£niunšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Dzian Uanilme 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaiua 25c 

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Laitai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny
nas jie bovo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Viri 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
ji’ įgijo valdžių ir pašalino savo bo

bai įdomi knyga. 
............. 26e

vusius draugus. Lat

i aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos Aštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 

gei aS žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
* 1 sų gyvenimo būdų ir musų papro- 

Hl* 1 čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
: sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Ba
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
kaltę už dingusia gerybių ^"‘>eveltienę kaip moterų Avilio motinėlė deda vi- N^užsitfkVntTs v>-ra^ <20 
siuntą ant savęs. Dėlei to? nevertą motinos vardo. jsus kiaušinėlius: ii padeda nurodoma K1ka1p; AŽonŽ,

apysakos: (Ii 
žydinti Gi- 

... orekta. Jose
siuntos BALF’a? pinigiškai ’*•' j* plūdo ją .dėlto, kad ji įki 2,000 kiaušinėlių per i visokius’prietarus, burtus*^ «. 15c 
nenukentėjo, bet jo presty- Pg^'akė prieš šelpimą kle-( dieną, 
žui tai daug nemalonumofališkų mokyklų valstybės;

ANGLIŠKAI-LIETUVI8KAS
ŽODYNAS

pridarė, nes tai davė progą I J“ ‘'F'!*"0'“ =±1 skalbiniai žiemos S& 'SS SJU3!
pikto noro asmenim? BALF P- r.OObeveiuene yra metu neprišaltų prie šniūro. Mes kasdien girdime daug angliškų
visaip šmeižti. Iš dalies dėl :»/am neveria moteris. ' pirm negu juos džiausi, su ^ra’^jie^HetŽS^ Tam
to tiek daug skyrių likvida- '*e- Smith College, skuduru sumirkytu Į uksusą
vosj * ’ aukštojo mokslo ištaiga, šio- nubrauk per šniūrą.

Seime dalyvavo daug ir “
kitų moterų, kurios atstova
vo savo skyrius. Kaip aukš
čiau minėtos, taip ir šito? 
dirba pagirtiną mielaširdys- 
tės darbą.

Seimai, rodosi, būdavo 
gyvesni, kuomet juose daly
vaudavo tokios gabios vi-1 
suomenės veikėjos, kaip1 
Petronėlė Jurgeliutė-Bever- 
age ir drg. V. Količienė. Aš i 
jų pasigendu.

—M. M.

VAIKINO SVAJONĖS

štai, mergino? paveikslėlis
Ak, kokia jinai graži! 

Koks veidelis, liemenėlis!
Tai radasta, dievaži! 

Negaliu atsigerėti,
Kaip darželio alyva!

Oi, mokėčiau ją mylėti,
Jeigu butu ji gyva.

—J. V.
Massachusetts Agrikultu-! 

ros Departamento ekspertai 
apskaičiavo, kad svarui me
daus padaryti reikia 80,00(1 
bičių.

ILS E KOCH VĖL KALĖJIME

Pagarsėjusi naci* budelė Ilse Koch, “Buchenualdo Raga
na.“ atsėdėjo 4 metu* kalėjime aliantu nuteista, o dabar 
ja vokiečiai perdavė į vokišką atnacinimo teismą. Ji kal
tinama papildžiusi daug žiaurumu Buchenualdo koncla- 
gėryje.

KODĖL Aš NETIKIU 
į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ko
rių nesumuš joks jėzuite®...........20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žineji- 
mų. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 144 puri. 
Kaina tik ................................... JluM
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parari 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiurote
ir papildyta laida. Kaina ___  25c
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ, 

parašė L. Blumas. Trumpas ir ati
kus socializmo aiškinimas...........25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbea.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .............................. lOe
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 26c

yra reikalingas geras žody 
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, karinos
žmonės kuria per amžius? Sį intri- 
euojantį politiškai-ekonomiškų klau- 
■rima aiškina garsusis Vokietijos so-I M|Celeiria.** 63B Rrnadwiv cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-1 ®roa<lW«y,
sky. Kaina .................................... l»c So. Boston 27, MaM.

Mamyte Labai Dėkinga
------------------------------------------\f

Mainytės gimtadienio pro- \ 
a užrašiau jai “Keleivį.” ’ 
i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiu”~.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
ĖM E. Broad way, Se. Boston 27,
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|lš Plataus Pasaulio
Oro Tilto Išlaidos

Amerikos karo aviacijos 
vadovybė skelbia, kad oro Jan Nemec, Čechoslova- 
transportas j Berlyną dėl kiJos šiušapės darbininkas, 
rusų paskelbtos to miesto sumu?ė darbo rekordą. Jis 
blokados kainavo Amerikai l,er vieru* dienj* Pakėlęs 
252 milionų doleriu. Ang- darho niurną 930', arba 
lijai oro transportas kaina- VKnas l)ats P»dirl^> tiek’ 
vo 28 milionus dolerių. Tiek k*ek Paprastai padirba 10 
pinigu išleista be 'jokios žmoniu- Už tai bolševikai 
naudos dėl rusu blokados ^am davė “darbo čempio- 
Berlyne per 15 mėnesiu. no” lltuh* ir reikalauja, kad 

visi kiti darbininkai irgi 
dirbtų tokiu pat “tempu.”

Cechų Čempionas

Vokiška Armija

Vakarinės Vo k i e t i j o s 
kraštutinieji nacionalistai 
reikalauja, kad Vokietijai 
butų leista laikyti armiją 
“gintis nuo Rytų pavojaus.” 
Vakarų aliantai dėl to rei
kalavimo dar nieko nėra ta
rę, bet Amerikos atstovas

Belgijos Karalius

Belgijos vyriausybė susi
tarė su opozicijos partijo
mis dėl visuotino balsavimo

Į “karaliaus klausimu.” Su

jau yra pareiškęs, kad Ame- balsuotojų l)a'\"a
rika neištrauks savo armi 
jos iš Vokietijos.

AMTORG’o Šnipai

KELEIVIS, SO. BOSTON

GELŽKELIO NELAIMĖ

Kuenos Aires mieste, Argentinoj, susidūrė du traukiniai. 
Paveiksle matylis liūdni traukinių griuvėsiai po nelaimės.

keliauju po plačiąją Kanadą.. Ir Rykles, o Tėvui ant ėebatų. Ju- 
nežinau, kada šią kelionę baig- sų, 
siu. PraSau tavęs. “Keleivi.”
buk mano kelionėse geru man 
draugu ir lankyk mane. Aš ti
kiu, kai tu mane lydėsi, manoji 
kelionė bus man kurkas leng
vesnė. Siunčiu money orderi 
$1.75 ir prašau tave lankyk ma 
ne Saskachewano prerijose.

Laukiu, su pagarba,
V. Markonis.

Guli Lake, Sask., Canada.

B. Slemish,
Dayton, Ohio.

PAIEŠKOJIMAI

ninkai taip toli eitų.
tai ta taip, kad kaialius Leo-1 vjj<ai vartoja daug žodžių, duo- 
poldas galės grįžti į sostą, ųan>- jiems visai kitokią pras-

Amerikos policija arešta
vo penkius Sovietų Rusijos 
prekybos Įstaigos AM- 
TORG tarnautojus ir pade-1 
jo .iuos į kalėjimą, kaipo 
Rusijos šnipus, kurie “per-

. kys už jo grįžimą. Jei tiek 
neatsiras norinčių, karalius 

; galutinai neteks sosto. Bal- 
jsavimo diena dar nėra pa
skirta.

Jugoslavija Laimėjo

Nežiūrint į Rusijos grąsi- 
nimus, Jungtinių Tautų sei
mas praeitą savaitę išrinko

... „ . . . . , Jugoslaviją į “saugumo ta-
sijodavo įvairias informa- jybą.” Rusai norėjo į tą
cijas apie Amerikos pramo
nę ir kitus dalykus. Prieš 
juos keliama byla dėl pra
silenkimo su “svetimų vals
tybių agentų” registracijos 
biliumi.

Turkijos Keliai

Turkijoj su .Marshallo pla
no pinigų pagalba vykdoma 
plati kelių tiesimo progra
ma. Su Amerikos mašino
mis ir apmokintais specia
listais Turkija yra Sup'ana.= 
vusi pravesti 14,000 mylių 
naujų kelių. Programa jau 
pradėta vykdyti ir bus baig
ta 1952 metais.

LliETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

. . Liet uvię Kainos Vadovas yra
spausdinamas skubos keliu Bie- 
lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

IPaieškau Jono ir Jurgio. Balsių,' , §j knyga turės daugiau kaip 
kilusių iš Tauragės auskr., Naumies-; - ....čio valsčiaus, Degučių kaimo. Ame-. 70<> puslapių, o kamuos tik 
rison atvyko pra-s «udų» karą. As i $2.51). Užsiprenumeruoti ja ga- 
esu Grita Balscrytč-Papenaikienė, I ..

■ gyvenu OP Camp, 13-b) Meuuniii hnia 
gen, OS Zone, Germany, -iuos pa-

| žjstančius prašau duot žinia šiuo
! adresu: 1 441

žemiau nurodytu adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

Sta: y s Kiškis,
12 Thomas Park, 
So. Boston, Mass.Gerbiami tamstos: Laiške 

įdedu penkis dolerius už mano
prenumeratą, o \iena doleris (anai senai atvyko is \ okietijos į 

Maikio Tėvui. Kai gausite, tai Amerikų. I’ra.-au atsiiiepti šiuo ud 
pranešiu:te korčiuke, kad gavo
te ir kada išsibaigia mano pre
numerata, nes aš bijau kad ne
sustotų mano draugas “Kelei
vis” lankytis pas mane. Su 
pagarba,

Helen Gasse.
Cleveland, Ohio.

Paieškau Juozo L'rbelio, kuris ne-

Juozas Audėnas.
11 'i b w nstn d Street, 

Boston ICos.b::r\, Mass.
(52)

Bolše- minį jūsų svarstymų ir ta
rimų turinį.

Kongreso balsas Lietuvos 
laisvės reikalu veiks J. V. 
politikai vadovaujančius 
veiksnius. Kongreso žodis 
šalpos reikalu padės išsau-

mę. Bet dėlto mes nuo tų žo
džių ir nuo žodžčų tikrosios 
prasmės neturime jokio reikalo 
atsisakyti. Svarbu atskirti, kur
koks žodis vra vartojamas veid- . , .
mairSkai, apgaulės sumeti- «?>« vargą; patekusius tau- 
mais, ir kur jis vartojamas tik
rojoj prasmėj.

tiečius. Kongreso pastan
gos lietuvybei Amerikoje iš-

Todėl ir nuo žodžio “draugas” j laikyti grąžins musų tautai 
nėra jokio reikalo atsisakyti, nuo jos kamieno tolstan- 

Kongreso prisidėji-

Gerbiamas redaktoriau: Siun 
oiu $5, iš kurių 3 dol. už “Ke
leivio” prenumeratą, o likusieji 
du tegul būna Maikiui ant mo-

PARSIDUODA PEČIUS
Beveik naujas, labai geras, šviesiai 

palivuotas špižinis (east iron) vir
tuvės pečius, kūrenamas aliejumi ar 
anglimis. Kreipkitės greitai, nes 
parduodu labai pigiai. (44)

John A. Motiejaitis,
48 Mendon Street, 
Worcester 4, Mass.

Iresu:
Julius Urbelis,

Calle Supvti
Buenos Aire-., Argentina.

Paieškau Kazimiero Mateikos, ki- 
Į lūšio iš Biliūnų Kaimo, Skapiškio 

valsčiaus ir parapijos. Kitusyk jis ( 
gyveno Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Jis pats, arba Kas jį žino, malonės 
atsiliepti šiuo adresu: .,(44)

F. Nizinski,
24G Pennsylvania Avė., 

Hillside, N. J.

Paieškau pusseserės Emilijos Sar- 
kauskaitės, jos vyro Romanovo su 
vaikais. Ji kilusi iš Spraudės kaimo, 
Rietavo valsčiaus. Gyveno, rodos, 
Clevelande. Jie patys, ar kas juos 
žino, malonėkit man parašyti. Bu
siu labai dėkinga. (43)

Mrs. Al. Slager,
R. D. 1,

Phillipsburgh, N. J.

APSlVEDiMAl

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, gimdos 
nuslugimo, akių

uždeoimo. nuo rožės, nuo dru- 
; gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
■ skilvio ir kitų vidurinių skau- 
i dūlių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert jg) čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Š a k n e 1 i ų kainuoja 
$15.00. Perkant, mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEKANDER’S CO.
411 V»'est Broadway

South Boston 27, Mass.

Paieškau gyvenimui draugo tarp 
45 ir 55 metų amžiaus, kuris turi 
nuosavus namus, taip kad galėtume 
ramiai gyventi mažame miestely ar 
ant farmos. Apie save suteiksiu ži
nių per laiškų.

Mrs. P. U.,
8X34 Sussex,

Detroit 27, Mich.

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas 

visokio ligų žolėmis lr šak
nimis bei žiedais. Žolių var
dai surašyti lietuviškai, ang
liškai ir lotyniškai. Kaina 
25c. Apdaryta ..................... $1.0'>

Didi* Sapnininkas ................... 1.00
Nnnjansios Dainos ...........................25
Greičiausis Mokytojas Anglu 

Italbos
Kortomis Lošti Paslaptis ....

Perkant visas sykiu............... $2.50
Pnnlas Mikalauskas,

73 Compton St., Boston 18, Mass.

tik reikia atmesti bolševikų 
jam duodamą 
“draugas” yra lygus šnipui, 
bolševikų pastumdėliui ir daž
nai liaudies budeliui.

Socialistas.
Chicago, III.

CIUS.
prasmę, kur mas prie Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės sudarymo 
padės sutelkti visus lietu
vius gyvybiniams lietuvių 
tautos uždaviniams.

_________________ Brangus J. V. lietuviai,
r . 'visi ruoškitės į kongresą,

I LIK. 0 aktyviai jame dalyvaukite,
-------- 'eidami pagalbon Lietuvai

Brangus Jungtinių Vals-sunkiausioje jos istorijos 
tvbių lietuviai! -valandoje tarkite geriau

____  Amerikos Lietuvių Tary-'sius kelius visų musų atei-
kaip 200,000 savo kareivių. iniciatyva lapkričio 4, čiai.
Lignicoj, Wroclawe, Szcze- & b dienomis, New Yor-j Vžlrdan tos Lietuvos vie

ke, įvyksta Visuotinis Ame- nybė težydi! 
rikos Lietuvių Kongresas.; Vyriausias Lietuvos 
Jis svarstys aktualiuosius Išlaisvinimo Komitetas.
musų tautos reikalus ir nu-i __________ _______
matys veiklos kelią Lietuvai ni • n I •
laisvinti ir lietuvių tautai dKHltytOJŲ DdiSHl 
išlaikyti. _____

tyriausias Lietuvos Iš-; Gerbiamas “Keleivi”: Prisiun- 
laisvinimo Komitetas, ver-.į.ju money orderi $16—tai bus 
tindamas dabartinę Lietu-; mano ir .J. Tamavioaus prenu- 
VOS ir po visus pasaulio meratai apmokėti, gi likusią

vietą išrinkti savo satelitą 
Čechoslovakiją, bet 39 vals
tybės balsavo už Jugoslavi
ją, o už Čechoslovakiją bal
savo tiktai 19 valstybių. 

Rusai Lenkijoje

Sovietai laiko “nepriklau
somoj” Lenkijoj ne mažiau,

cine ir eilėj kitų vakarinės 
Lenkiijos miestų vra stip
rios rugu kariuomenės iem- 
los. Sovietų armijos buvi
mas Lenkijoj yra viena 
priežastis, kodėl “titligė” 
nepersimetė į Lenkiją.

KAS MUMS RAŠOMA

Paieškau apsivedimui pasiturinčio 
i pusamžio vaikino ar našlio, kuris ne- 

•40 į ruko, nevartoja svaiginamų gėrimų 
ir kuris norėtų gyventi ant ūkio. 
Daugiau informacijų duosiu per laiš
kų. Mano adresas toks:

Mary K. S., 
R. R. 5, 

Zanesville, Ohio.

(43)

REIKIA DARBININKŲ
Ieškau pagelbininko prie far

mos darbo. Gali būti vyras ar 
moteris, arba gali būt ir vedu
sių pora. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: (43)

Charles Pauža,
Rt. 1, Box 280, 

i Killingly. Conn.
!______________ ______________ l vž »/.5u:
, M. J. S. MIRACLE OINTMENT j 2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 sv. pie- 

Neapsakomai svarbus 5 rūšių vais- Į no miltelių, ’į sv. arbatos, 1 kvorta į 
J tai, stebėtinai greit gelbsti nuo įva:- j aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
rių ligų. Sunku rasti kitų panašių ! sv. taukų, 1 kenukas
mosčių. Kas jų nebando, tas pats 1 pieno ir 2 gabalai muilo.

SIUNTINIAI I EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdė) i ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite

save skriaudžia. štai jų vardai ir 
nuo kcėcių ligų jos gelbsti:

Nr. 1—Nuo dantų gėlimo ir sme
genų nesveikumo ............................. $1

Nr. 2—Nuo įvairių reumatiškų i

ypatybės palengvina justi skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

kondė'nšuoto i nuderim1- taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS,
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo- džiustančios ir Huskilasioa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, ’/į sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 *4 sv. sausosskausmų, kojų, rankų, strėnų, sa- 

kampus blaškomų lietuvių dešimkę skiriu generolo dekorą- SSįii ’̂^^dy^'Taštrau“^
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

.į. , Su užsakymu reikia prisiųsti čekį
n r

nieko
Pana

j “demokratija” neturi 
bendra su demokratijaDrg. A. Jenkinso korespon

dencijoi iš “Vermonto Karmų” Tart^Fnku“ reikalu^gvmimu.” Valstybės.yra stipriau 
radau parašyta, kad kai kurie „tautu neprik,ausomvbe.” su Sias ir Įtakingiausias veiks- 
naujieji ateiviai kratosi žodžio i .isocialjzmu„ jr Ritaif. (lalvkaip nys pasaulyje. Jungtinėse 
“draugas." kaipo bolsevikr.sko. Pas tie patys žodžiai Valstybėse susitelkęs di- surra^k.t

Tiesa, bolševikai vartoja 7-o- jgauna visai kitokią, iškraipytą džiausiąs lietuvių kiekis. IŠ

‘Supaškūdijo Draugą” padėtį, kongresui skiria rijoms. Jei kai kada vaikas ' sulio. Greit pagelbsti.
Nr. 3—Miracle Salve Mostis kų 

odos li- 
susižeidi

mo, nudegimo, nušutimo ir 
(tik ne nuo vėžio). Nosies ir

oKratiia. rana-; ... - T .. I tėvą n.v- blaiva ir - **—o»i>e._, • • ypaMngos reikšmes. Jungti-JSJtinka nui . oiaivą irigTeit pagelbsti nuo įvairių ode
teisingumu. su •_ v«l«tvhS« vra stinrian-: duoda jam velniu, tai čia bus gų: išbėrimo, sutrukimo, susi UVol,, rr,.1 •• nes V aisiv ues yra Stipriau . . - _ . .. mo. nudegimo, nušutimo ir z

arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir

kaltas pats tėvas, kam jis savo
mėgiama “gyvatine” tokiame nesveikumo, sinus, athlete’s feet, ko
,., ‘ ‘ • ,„ T..i, I j»l kaitimo, šalčio, nušalimo, nosiesGldeliame džiovė kriko. Juk, džiuvimo, sienlifi’ės fhav feveri ir \tx_ k..’,

• užėjus gumbui,

s.ze.m- r*,k’? pasakyt, ką .laryt. su siunti- niežiančių kojų. Le„ulo 
Su ,"'u Je,fru J”. j Ointment yra narduo-
burnos ta?, Pavr4t.' JI st? damas po 75c„ $1.25 ir
et ko- vyk,os ar MU’-t- jo f>0 pirkite vais,i;lčse

di draugas ir žmonėms, kentė- jr prasmę.' Tai ką da
jusiems nuo bolševikų, tas žo
dis ausi raižo. ' j

Bet ar bolševikai nevartoja

rvti ?
Pagal kai kurių žmonių iš

Jungtinių Valstybių ir iš ju- už jupos užpila. Aš 
sų mes tikimės tikros pa-'tėvui įsigyti keletą

.galbos tiek

jui atgal? Grąžinimų siuntėjas turės chicagoje ir apylinkėse 
anmokett. ... . arba atsiųskite money

daugybės kitu ligų ' Si 25 I Užsakymus tr pimgus prašome s.ų or<lerį); p,; ,,,, lSy^_New Soverv Salve for iSt’. mums S,U" a,,re”U: LEGULO, l»ept. X.
k vas jš skausmo kartas perdaug Skin ’ Iuhing and Poison- lvy. Mos-! A,d A^oria,i,ni-

patarčiau i tis nuo įvairių odos niežėjimų. $1.25 Į 99 >r<* s‘~ orcester. Mass. CICERO 5». ILL.
Į Nr. 5—Nevv Discovery Salve for ■<— ■ ■■... , 1 ■ ■mHžcsniu I — - — - — -

tė-j

Relieves Burning Pains and I
kovojant dėl indeliu ir visuomet laikyti j uos' Soreness, fights mfection, promotes 

' l healing. ši mostis greit suteikia 1manymą žodis “draugas” yra Lietuvos laisvės, tiek išlais-'už atlapo, kad reikalui atsira- 
ir kitų žodžių, kurie pas -iuos taip bolševikų supaškudytas. vintą Lietuvą atkuriant. mažesni gurksi eli pa:mti.
turi visai kitokią prasmę, negu Rad nuf) rt,:kia atsisakyti. Šiandien pirmoji kiekvie- Be to- šioje maršalų gady-

3zwK “1oi«va 1^ . ..................... 1 .. . . . nėję, skilau tėvą generolą too-
,_ijau pakelti i maršalus. Papras-1 

to eilinio kareivio duonos neėdę, 
maršalais tapo. gi musų tiek

pas mus? Imkim žodi lai^- Tai pagal tą pati “supaškudi- no lietuvio pareiga—kovoti ,lė’e
Ar bolševikų- lupose tas žodis nimo receptą turėtume atsi- ,4^1 Lietuvos laisvės ir ne-
nėra pasityčiojimas iš laisves. sakytj jr nuo tokjų žodžių kaip priklausomybės. Sunkiau 
kaip žodis draugas > ra iss.tj- ,aiSvė, tautų apsisprendimas, siomig Lietuvai valandomis 
ciojimas is draugiškumo. Ar", demokratija, socializmas,
ba -imkime žodi demokratija.;^ ir tt. ■ , , ,
Bolševikai sako. kad jų tvarka * Į daug kilnių aukų ir rodę
yra tikrų tikriausia demokrati- Nemanau, kad ir griežčiau-: didelę ryžtą. Mes tikime,
ja. Bet mes žinome, kad jų'šieji žodžio “draugas" prieši-.kad jr dabar, kai Lietuva

pagalbų nuo Pilės be operaci'os. 
Kaip vartoti nurodymas ant dėžu
tės................................................... - $2.50

Su užsakymais siųskit čekį ar mo
ney orderį. Adresuokit:

! M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit gauti aptiekoj. 158 
Park St.

tei- T v i- metu išsitarnavęs generolas visJ. V. lietuviai yra sudėję vietoje stovi J(, tėvas prisi
kabintų keletą dzinguliukų, jis 
daug geriau atrodytų už pati 
Juozą Staliną, apsikabinėjusį

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiauaia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $1^®<>-
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilieimis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą .apmoka Susivienijimas.
Ta >k Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St. N«w York 1, N. Y.

žudoma istorijoje negirdė- ■ Surovo ir Kutuzovo medaliais 
tomis priemonėmis, jus vie- Viso gero seniems ir nau- 
nos minties vedami gausiai
rinksitės į Visuotinį J. A.
Lietuvių Kongresą, aptarsi
te padėtį ir rįšitės naujiems, 
darbams. Kova dėl Lietu
vos laisvės, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organi

jčems keleiviečiams.
K. A. Bukaviackaju

Cliffside, N. J.

Gerbiamas ‘ Keleivi'*: Jau ke
linti metai, apleidęs savo tėvy
nę ir pastogę. p<> svietą keliau
ju. Buvau ‘‘saules krašte” ir

zaciniai reikalai, lietuvybės' šiek tiek jaučiau ios “kaitru, 
išlaikymas Amerikoje,’ mą.” Keliavau per Vokietiją, 
tremtiniams tolimesnės pa- kai tenai švino lijo ir liepsno- 
gaibos teikimas sudarys es- m’s spjaudėsi. Dabar ir vėl

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBOIMl GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jauti* • nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau eamt<.< vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet še imai, kų gra
žina energija ir gyvenimas vėl pa-niuro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užri-akyk popui tarės 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA ™ .. _
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu: tas tonikas re
guliuoja sistemų ir buvo išrastas per daugel) 

metų patyrimo ir mokėjimą •inai-.yti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS _ 
11SS Mllwaukee Are, Chicago 22.

PAMĖGINKITE FLORAL 
INDIJONŲ ARBATŽOLĖS

LENGVAS 

I.AKATYVAS

Veikiančių 

Sudėtinių iš:

Senna ir

Casrara 
Zievig

FLORAL INDIJONŲ ARBATŽOLES 
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo, vidurių kataro, kepenų su 
stingimo, valo kraujų, gydo odos, 
inkstų ir moterų ligas.
NURODYMAS:—Jdėkite du šaukštu 
ku šios Arbatžolės į puodukų ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite 
apie pusę puoduko rytmečiais ar ei- 
nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic), vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus 
ar nenustojantis vartojimas šių Iaxa- 
tyeinių arbatžolių gali sudaryt pa^ 
protj. *' *
Svoris: 5 uncijos Kaina: $1.0(1

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herbs. gausit geriausių.

Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsakymas 
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująjį D? įstatymą, internacionalinis Gelbėjimo ir šal
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit- 
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
Jinį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. L). 
Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit Šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

Infernational Rescue and Relief Committee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

IIL
(44) FLORAL HERB CO, Dept. 5

Boa T05, Clinton, Ind

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą .$............................

Vardas, Pavardė .....................................................
Adresas .....................................................................

(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue
(43) į and Relief Committee vardu.)
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Vietinės Žinios
LIETUVIŲ MITINGE 

BUVO DAUG ŽMOINŲ
Spalių 12 d. įvyko Ame- 

Praeitą sekmadienį Bos- rikos Lietuvių Piliečių Ben- 
tono ALT skyrius kvietė drovės mitingas. Tapo no- 
viešą lietuvių susirinkimą minuota valdyba ir direkto- 
Municipalinėj Svetainėj.1 riai 1950 metams. Visas 
Prisirinko veik pilna svetai- j komitetas ir direktoriai pa- 
nė klausytojų. ! likti savo vietose eit parei-

Susirinkimą atidarė ALT gas ir kitus metus. Patvir- 
skyriaus pirmininkas adv. tinti aklamacijos budu.
J. Grigalius ir pakvietė pir- Bendrovė iš savo iždo pa- 
mininkauti adv. A. Juchne-j skyrė 50 dolerių Amerikos 
vičių. Kalbėjo Lietuvos gar- • Lietuvių Tarybai, pasveiki- 
bės konsulas adv. A. O. Į nimą kongreso proga. 
Shallna, Kipras Bielinis, Dr. Delegatai, kurie vyks sa- 
J. Pajaujis, adv. B. Kalvai- vo kaštais į kongresą, pa-
tis, red. A. Kneižys ir kun. 
Klimas.

Drg. Kipras Bielinis kal
bėjo apie Sovietų Rusijos 
padalytą smurtą prieš Lie
tuvą ir apie dabartinę Lie
tuvos padėtį žiaurių oku
pantų priespaudoje. Sugre
tinęs Rusijos diktatorių 
veidmainingus Šukius ir 
žiaurius darbus kalbėtojas 
nurodė, kaip sistematiškai

skirti du. Vyks atstovaut 
bendrovę Juzė Neveckienė 
ir A. K. Neviackas.

Lapkričio 13 d. vietos 
socialdemokratų kuopa ren
gia prakalbas Kiprui Bieli
niu!, tik ką atvykusiam iš 
Vokietijos į šią šalį. Dabar 
dirba “Keleivio” redakci
joj. K. Bielinis Lietuvoje

KELEIVIS, SO, BOSTON

atidi oda dokumentus

IŠ NORWOODO

si nuotrauka parodo South Bostono Savings Banko prezi
dentą Robertą M. Boweną perduodant South Bostono Lie
tuviu Piliečiu Draugijos prezidentui adv. Jonui Grigaliui 
dokumentus, kuriais buvęs banko namas formaliai yra 
pervedamas Piliečiu Draugijai. Piliečių Draugija yra su
mokėjusi už tą namą $70.000 grynais pinigai) ir jos pir
mininkas mano. kad apie Naujus Metus ji galėsianti jau 
įsikurti naujoj vietoj. Kol kas dar bankas nėra visiškai 
išsikraustęs.

buvo plačiai žinomas kaipo 
visuomenininkas ir kalbėto-

ARTINASI LIET. DARB.

MINĖS 50 METŲ NUO 
V. KUDIRKOS MIRTIES

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius lap
kričio 13 ar 20 d., sekma
dienį, Bostone rengia iškil
mingą Vinco Kudirkos mi
nėjimą. 50 metų sukaktuvių 
proga nuo jo mirties.

Numatoma įdomi ir įvai
ri programa, apie kurią pra
nešime vėliau.

TMD Valdyba.

MOTERYS RENGIA
HALLOWEEN PARTY

RINKIMINĖ KOVA
EINA KARŠTYN

ir žiauriai rusai naikina lie-j jas.
tuvių tautą. j Kviečiame publiką skait-

Dr. J. Pajaujis kalbėjot lingai atsilankyt į prakal- 
apie Lietuvos klausimą• bas, kurios įvyks 3 vai. po
tarptautinėj politikoj ir pa- pietų.

ANGLŲ KALBOS 
DRAUGIJOS BANKIETAS KURSAI PAŽENGUSIEMS

-------- International Institute
pradeda anglų kalbos kur
dus naujai atvykusiems at
eiviams, kurie jau yra šiek 

draugiška nuotaika, gera tiek pažengę anglų kalboje.

Tai bus nepaprastas va 
gardus valgiais irkaras

gėrimais, malonus savo

brėžė, kad Lietuvos išlaisvi
nimas yra neatskiriamas 
nuo išlaisvinimo 100 milio
nų žmonių Europoje. Rusi- --------------------------
jos imperializmas šiandien į Šį Šeštadienį Delegatų 
tiek išsiplėtė ir išpurpo, kad 
taikus sugyvenimas su juo 
laisvajam pasauliui yra ne
įmanomas.

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubas rengia šaunią 
Hallovveen party su vakarie
ne šį šeštadienį, spalių (Oc- 
tober) 29 d.

Parengimas bus Dorches
terio A. L. Piliečių Klube, 
1810 Dorchester Avė. Pra 
džia 6:30 vai. vakare. Už 
gražiausius kostiumus bus 
duodamos geros dovanos, 
trys dovanos suaugusiems ir 
bus apdovanoti visi vaiku
čiai su kostiumais. Kviečia 
me visus suaugusius ir vai
kučius.

Rengimo Komitetas.

Metropolitan Boston

muzika ir skambiomis dai- Kursai bus vakarais trečia- 
nomis. dieniais ir penktadieniais į

Kad susitikti draugus, pa- nuo 7:30 iki 9:30. Kursai 
sižmonėti ir smagiai laiką jau prasidėjo. Įsirašyti ga- 
praleisti visi prašomi ateiti. Įima trečiadieniais ar penk-

Išlydėjimo Vakarienė Atnaujinsime pažintis, už- tadieniais 7 vai. vakare in- 
įmegsime naujas draugystes stituto patalpose, 190 Bea-

Kviečiami dalyvaut ir bu
vę tremtiniai.

Demokratas.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metu* gausi li- 
kova goję $25 pašalpos savaitei

ir dėl V isais insurance reikalais 
(nuo35)

Bostono rinkiminė 
dėl majoro vietos 
miesto taiybos eina karštyn kreipkitės į
ir iki rinkimų, lapkričio 8 

temperatūra neabjoja- 
mai kils. Kandidatas Pat-, 
riek S. McDonough, kalbė
damas per radio, iškėlė kal
tinimą, kad miesto tam tik
ri aukšti pareigūnai grąsi-Į 
na tarnautojams neremti ki-i 
tų kandidatų, kaip tik da
bartinį majorą Curley. 

Majoras J. P. Curley šią j
savaitę pirmą kartą panau
dojo rinkiminei propagan
dai televiziją. Šiaip jau 
rinkimų kovai naudojamos 
plokštelės, garsiakalbiai ir 
vieši susibūrimai gatvių 
kampuose.

Žuvo Gaisrininkų Viršyla

Bostono distrikto gaisri 
ninku viršininkas, Daniel J. 
Crovvley, 64 metų amžiaus, 
šį antradienį mirė ligoninėj. 
Jis praeitą naktį, begesi- 
nant gaiš:/) Tempple aikš
tėj, užsinuodijo durnais ir 
nuvežtas į ligoninę mirė.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $3.

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mas*. 
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu-t 

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojiraui, kaip tai Floor San
ders, VVail Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

E. Bro»d*ij, So.
Tel. SO 8-4148

628

re Co. 
op. |
Bostone

DR. D. PILKA
S M S
7 IU S 

546 BROADVVAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonu: SOUth

Ofiso Valandos:
(r

Musų miesto prekybos rū
mai (Chamber of Com- 
merce) išleido naują laidą 
informacijų apie Bostono 
“Metropoliją.” Pagal nau
jausius davinius musų mies
te ir artimiausioj apielinkę 
gyvena 2,350,000 žmonių

COMMUNITY 
FlINŪ

Tel. SO 8-2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

!M8K0FE»!HERC«MPAIGN

RADIO PROGRAMOS

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO

______ _ _ . _ arba pagal didumą tai yra
Sį šeštadieni spaliu 29 ir šražiu budu P^iHnksmir.- con St., Bostone. Telefonu šešta “metropolinė” sritis 

Lietuviu Piliečiu Drau- sime’ ° kartu Pn?ldė?ime ir informacijų galima gauti Amerikoje, po Nevv Yorko 
KE 6-1081. • Chicagos, Los Angeles, Phi-gijos svetainėj, South Bos- P™ fcultynngo dalb<\.. c 

, tone. rengiama vakarienė:J V akane"e bus lapkričio b 
svarbą.} dl ; v;=lutfinfl d., sekmadieni. Lietuvių P:-

Kongresas bus musų tautos Amerikos lietuvių konp£ »««« Draugijos svetainėje, 
protesto balsas. Kongresas,išlvdėtL Vakarienę ren-South B°st0,ne- c, 
bus saukimasis i pasaulio |„7„ a___ T _______ Jonuška, Sekr.

Visi kalbėtojai iškėlė Lie
tuviu Kongreso Mi

protesto balsas. Kongresą
... . Pa?aulio!gia Amerikos Lietuvhr Ta 

sąžinę gelbėti naikinamą, ,ybos Bostono 5kyrjuf , 
Prieškongresiniame ban-'musų tautą.

Kongresui pasveikinti 
klausytojai sudėjo aukų 
$198.38. Protarpyje tarp 
kalbų Gabijos Choras, ve
damas Jono Dirvelio, padai
navo keletą dainų, o paskui

Lietuviai Šachmatininkai
kiete bus šauni muzika, bu= šachmatininkudainų ir kitokių smagumų! Lietuvių 
Todėl visi bostoniečiai lie- komanfJ* P' 
tuviai prašomi atsilankyti!'0"0 M^?P°įtan . 
skaitlingai i ši parengimą ir ^gue l!»49-t>0 pirmenv 
palinkėti kongreso deiega- bes- Tean”i ™nl-rt-vne

dainininkai p. Barmienė ir tams sėkmingo darbo ir ge-
J. Salučka, akompanuojant 
muzikui Kačinskui, padai
navo po porą dainelių ir su
silaukė iš klausytojų karštų 
plojimų.

Mitingą baigiant visi da
lyviai pakilusiu upu sugie
dojo musų tautos himną.

PILIEČIU DRAUGIJA
IŠRINKO DELEGATUS

rų tarimų. Vakarienės pra 
džia lygiai 7 vai. vakare.

Rengėjai laukia, kad visi 
delegatai neužmirš dalyvau

ki vakarienėj.

Lankėsi Dr. V. Zinkevičius

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija praeitą 
ketvirtadienį turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Buvo 
aptartas reikalas dalyvauti 
Visuotiname Amerikos Lie
tuvių Kongrese Nevv Yorke. 
Nutarta jame dalyvauti ir 
išrinkti 4 delegatai: Mrs. A. 
Alekna, Jonas Romanas. 
Petras Jankus ir p. Neviera.

Paskirta auka $20 ir de
legatams kelionei paskirta 
po $25.

Iš Cambridge ALT Skyriaus

Pereitą savaitę “Keleivį” 
aplankė drg. V. Zinkevičius 
iš Montellos, užsisakė laik
raštį metams ir paklojo dvi- 
rublę Maikio tėvui ant pus
padžių. Drg, Zinkevičius 
yra senas biznieris ir pažan
gus veikėjas. Linkim jam 
geriausios kloties.

TMD Dalyvaus Kongrese

. Krnnigne ALT 
Vakarienės Šeimininkė

Šį šeštadienį ALT Bosto
no skyriaus delegatų išleis
tuvių vakarienei sutiko šei
mininkauti p. Antanina

ladelphijos ir Detroito. 
Bostono mieste gyvena

770,816 gyventojų, o arti
miausiuose priemiesčiuose 
gyvena 1,579,000 gyvento
jų. Bostono “metropolijoj” 
gyvena 53'' Massachusetts 
valstijos gyventojų.

aru vpnanti »re»
DORCHESTER, MASS.

Amerikos Lietuvių Tary 
bos Cambridge skyrius šį 
ketvirtadienį, spalių 26 d., 
šaukia rietuvių veikėjų ir 
organizacijų pasitarimą. Pa
sitarimas įvyks katalikų 
klube, 60 Harvard St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus 
tariamasi apie pasiuntimą 
delegatų į Lietuvių Kongre
są ir tolimesnį musų ALT 
skyriaus veikimą.

J. Andrews.

egistruota i Bos- Kropia^ Ji sakė, kad va-
Chess kariene bus gar™ ir hnk?' 

'' ma. Tą pat mums sakė ir 
, tos vakarienės šeimininkai.pi H

sideda po kelių dienų. Žai 
i džiama bus po vienerias 
rungtynes kas 1-2 savaites.

Lietuvių šachmatininkų 
komandos sąstatas numaty
tas toks: Povilas Tautvaiša.
Kazys Merkis, Saudargas.
Andrius Keturakis ir Anta
nas Petreikis. Į komandą 
trūksta dar 2-3 žaidėjų. Kas 
iš lietuvių šachmatininkų 
norėtų prisidėti prie šio lie
tuvių teamo, malonėkite at
siriekti K. Merkis, 598 E.
7th St., So. Boston.

Tai gal ten ir pasimatysim“
Rep.

Nemokamos X*Spindulių
Fotografijos dėl Džiovos

Bostono mieste eina ma
sinis gyventojų sveikatos 
patikrinimas dėl džiovos li
gos. Visose miesto dalyse 
lankosi autobusai ir visiems 
norintiems daro krutinės 
X-Ray nuotraukas. Šią sa
vaitę ir ateinančią savaitę 
ypač intensyviai bus daro
mos nuotraukos ir patartina 
visiems pasinaudoti proga 
ir leisti nufotografuoti savo 
krutinę. Nemokamas svei- 

tę-

Tėvvnės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius šį pir
madienį turėjo pasitarimą 
apie paminėjimą Vinco Ku
dirkos 50 metų mirties su
kaktuvių.

Kartu nutarta dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Kongre> 
se ir paskirta iš iždo $10 au
ka. Delegatais bus p. Mat-
joška ir gal Dr. J. Gimbu-jkatos patikrinimas bus 
tienė. I siamas iki sausio mėnesio.

★

JAM NEPAVYKO

Rene Meyer, prancūzų radi
kalu partijos vadas, bandė 
'Udaryti Prancūzijos vyriau- 
sybę, bet ir jam, kaip ir so
cialistų vadui Julės Moch, ir
si nepavyko.

Mire Jonas Natkevičius
Praėjusį sekmadienį vaka

re. Bostone staiga širdies liga 
mirė savo namuose Jonas 
Natkevičius, veterinarijos gy
dytojas, gegužės mėn. atvykęs 

į Ameriką iš Vokietijos. Mi
rė jaunas, tik 38 metų. paliko 
liūdesyje žmoną ir du vaiku
čiu. Pašarvotas Caspero lai- 
dot uvių koplyčioj.

Jauniems skautams Arėjui 
ir Giedrei Natkevičiams ir 
skautininkams Anelei ir Ge
rardui Juškėnams dėl nelauk
tos jų brangaus tėvelio ir 
švogerio

JONO NATKEVIČIAUS 
mirties reiškiame brolišką 
užuojautą.

Bostono Lietuviai 
Skautės ir Skautai.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas

Nauja I^aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.H.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27, 

JSOUUHNmaHi

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Jurgio Shurilos orkes
trą.

2— Dainininkė Aldona 
Wallen iš Brocktono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programų! prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Reikalinga DP Moteris

Mus prašo pranešti, kad 
prie skalbinių prosymo skal
bykloj reikalinga DP mote
ris ar mergina. Darbo va
landos nuo 8 ryto iki 5 po
piet. Mokestis pradžiai 60c 
į valandą. Adresas: 268 
Northampton St., Boston. 
Tel. CO 6-1639.

SIUVĖJAS ~

A. J. NAMAKSY I
REAL ESTATE B INSURANCSl

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Kn. 17 ORIOLE STREET 

We»t Rosbury, Maaa.
Tel. PArkvvey 7-1233 W *

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą^

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą

S Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

334 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal Baildiag 

____ Kambarys 203
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro kraujo Patikrinimą Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

ttORIS BEVERAGE CO.

BOSTONO ŽMONES JAU ŽINO 
KAD CURLEY ATLIEKA DARBĄ

JOSEPH F. TI.MILTY, 120 Beacon St., Hyde Park.

★

Kazys Krasnakevičius
(Charlie Krasnakevirh)

Siuva visokius vyriškus ir 
moteriškus rubus, taipgi ir iš 
jūsų audeklo, pagal jūsų nori
mas madas.

Priimami įvairus rūbų patai
symai. Prašoma lankytis va
karais nuo 6 iki 10 valandos, 
šeštadieniais visa dieną. (45) 
15 O Street, pirmas aukštas

South Boston, Mass.
PARSIDUDA PHOTO STI DIO

Biznis isdir. t«,> ,«_r 30 metų. di
delėj lietuvių aptyv.. v-j k.iloniioi 
Adresą galima sužinoti “Keleivio' 
administracijoj. Rašykit: “Keleivis. 
636 Broadway, South Boston, Mass.. 
ir klauskit apie Photo Studio.

(46)

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkraastom 
«* pat ir j to- Į 
limas rietas.
Sanri priežiūra, kelmą 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOnth Bestos S-461S
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